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القدس المحتلة/ فلسطني:
أعدمت قوات االحتالل اإلرسائييل مساء أمس، أسرية محررة 

عقب إطالق النار صوبها عند حاجز قلنديا العسكري شمال 
مدينة القدس المحتلة. وذكر شهود عيان أن قوات االحتالل 

أعدمت المواطنة ابتسام خالد كعابنة بإطالق الرصاص 
عليها مبارشة، كما منعت طواقم اإلسعاف من الوصول 

إليها رغم إصابتها، لمدة طويلة، وأبقتها ملقاة عىل األرض 
وهي تزنف. وادعت قوات االحتالل أن المواطنة حاولت 

تنفيذ عملية طعن بسكني، وهي من سكان مخيم 
عقبة جرب يف أريحا وتبلغ من العمر 28 عامًا.

القدس املحتلة/ فلسطني:
القــدس  مبدينــة  ســلوان  أهــايل  خــرج 
مســرة  يف  أمــس،  مســاء  املحتلــة 
حاشــدة جابت شــوارع البلدة رفًضا لقرار 
قــوات  قبــل  مــن  منازلهــم،  مــن  تهجرهــم 

االحتالل اإلرسائييل.
وبــدأت املســرة بوقفــة عنــد مفــرق عــني 

سلوان رفع املشاركون فيها الفتات.
وأكد املشــاركون أن أهايل ســلوان ليسوا 
أرقاًما بل هم سكان القدس املتمسكون 

عــى  ســلوان  أهــايل  وشــدد  بأرضهــم. 
يف  موجــودة  غــر  االستســالم  كلمــة  أن 
ســلوان  ليســت  القضيــة  وأن  قاموســهم 

القــدس  تخــص  هــي  بــل  فقــط 
يف  املشــاركون  وردد  بأكملهــا. 

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
مل يصــدق رئيــس الســلطة محمــود عبــاس 
املــس  بعــدم  املحرريــن  وعــد  حــني 
إذ  الوظيفيــة،  مكانتهــم  أو  برواتبهــم، 

تواصــل حكومــة محمــد اشــتية املامطلــة 
موظفــني  منهــم  اآلالف  اســتيعاب  يف 
رســميني، إضافة إىل إحالة املئات منهم 

إىل التقاعد القرسي.

وبــدأ عــدد مــن املحرريــن االعتصــام يف 
الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام  مدينــة 

إحالــة  عــى  احتجاًجــا  املحتلــة، 
املئــات منهــم للتقاعــد القرسي، 

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
ال تتوقــف الســلطة وأجهزتهــا األمنيــة يف 
النشــطاء  مالحقــة  عــن  الغربيــة  الضفــة 
االبتــزاز  ومامرســة  ســجونها،  يف  وزجهــم 

لهــا،  آخريــن  معارضــني  مــع  واملقايضــة 
بهــدف التوقــف عــن انتقادهــا عــر مواقــع 

التواصل االجتامعي.
وخــالل اآلونــة األخــرة شــنت أجهــزة أمــن 

واســتدعاءات  اعتقــاالت  حملــة  الســلطة 
املواطنــني  مــن  العديــد  طالــت 

االنتــامء  خلفيــة  عــى  والنشــطاء 
حريــة  وملامرســتهم  الســيايس، 

وفاتان و183 إصابة بـ"كورونا" 
و349 حالة تعاٍف بغزة والضفة

غزة-رام الله/ فلسطني:
سجلت وزارة الصحة الفلسطينية أمس وفاتني، و183 إصابة بفروس "كورونا"، 

و349 حالة تعاٍف يف الـ24 ساعة املاضية.
الســلطة  أرايض  يف  الوبائيــة  للحالــة  اليومــي  التقريــر  يف  الــوزارة  وأوضحــت 

الفلسطينية أن حالتي الوفاة سجلتا يف: نابلس )1(، وقطاع غزة )1(.
 ،)1( لحــم  وبيــت   ،)4( نابلــس  يف:  ســجلت  الجديــدة  اإلصابــات  أن  وأضافــت 
ورام اللــه والبــرة )4(، وجنــني )1(، وقطــاع غــزة )173(، الفتــة إىل إجــراء 1673 

فحصا يف الـ24 ساعة األخرة. وأشارت إىل أن حاالت التعايف الجديدة 
 ،)12( وجنــني   ،)2( والبــرة  اللــه  ورام   ،)4( لحــم  بيــت  عــى:  توزعــت 

500 صحفي أمرييك: يجب أن تعكس 
أخبارنا حقائق االحتالل اإلرسائييل

نيويورك/ األناضول:
نــر أكــر مــن 500 صحفــي يف وســائل إعــالم أمريكيــة رســالة مشــركة طالبــوا 
فيهــا بــأن تعكــس األخبــار يف البــالد حقائــق االحتــالل اإلرسائيــيل وسياســاته يف 

فلسطني.
ودعــت الرســالة التــي تحمــل عنــوان "رســالة مفتوحــة حــول تعامل وســائل اإلعالم 
األمريكيــة مــع فلســطني" إىل إنهــاء "إخفاء االحتالل اإلرسائييل، والقمع املمنهج 

له للفلسطينيني" يف إنتاج األخبار يف البالد.
ووقع الرسالة 514 صحفيًا، من بينهم صحفيون من وسائل إعالم رائدة 
يف الواليــات املتحــدة مثــل واشــنطن بوســت، وول ســريت جورنــال، 

"الديمقراطية": القدس 
خط القتال األول دفاًعا عن 
القضية والحقوق الوطنية

غزة/ فلسطني:
قالت الجبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني: إن مدينة القدس، ويف ظل 
مــا تتعــرض لــه مــن مخاطــر، باتت خــط القتال األول عــن القضية والحقوق 

أن  أمــس،  بيــان  يف  الجبهــة  وأوضحــت  الفلســطينية.  الوطنيــة 
مشــاريع دولــة االحتــالل تخطــت حــدود االســتيالء عــى أحيــاء 

غزة/ أدهم الريف:
جــاء كْشــف إحــدى الصحــف العريــة عــن 
اعتــداء ســجناء إرسائيليــني  يوثــق  فيديــو 
جنائيــني عى أرسى فلســطينيني يقبعون 
خلــف قضبــان ســجن النقــب الصحــراوي، 
يتعــرض  التــي  االنتهــاكات  حجــم  ليثبــت 

عــى  تقتــر  تعــد  وأنهــا مل  لهــا األرسى، 
حجــم االنتهــاكات والجرائــم التــي ترتكبهــا 
ر مسؤوالن  إدارة السجون، األمر الذي حذَّ
صحيفــة  ونــرت  وتداعياتــه.  خطــره  مــن 

"هآرتس" العرية تحقيًقا يتضمن 
مــرة،  ألول  يعــرض  فيديــو  مقطــع 

رام الله/ فلسطني:
األرسى  أهــايل  مــن  العــرات  شــارك 
والنــواب والنشــطاء مســاء أمــس يف وقفــة 
الشــيخ  األســر  القيــادي  مــع  تضامنيــة 
عــن  املرضبــني  واألرسى  الطويــل  جــامل 

الطعام يف سجون االحتالل.

األعــالم  الوقفــة  يف  املشــاركون  وحمــل   
الطويــل  الشــيخ  وصــور  الفلســطينية 

واألرسى املرضبني عن الطعام.
املرشــحة  حمــد  ســمر  الناشــطة  وأكــدت 

عــن قامئــة "القــدس موعدنــا" أن 
عادلــة  قضيــة  أصحــاب  األرسى 

زبارقة: الشيخ 
صالح معزول 
فــي ظــروف 
قــــاسيـــــــة 

ومحروم من 
وسائل اإلعالم

النارصة/ فلسطني:
قــال خالــد زبارقــة، محامــي الشــيخ 
الحركــة  رئيــس  صــالح،  رائــد 
املحتــل،  الداخــل  يف  اإلســالمية 
إن الشيخ صالح معزول يف ظروف 
قاسية يف سجن "رميون" بصحراء 

النقب.
وأكــد زبارقــة يف تريــح صحفــي، 
أمــس، عقــب زيــارة لســجن رميــون 
أن االحتــالل ميــارس تضييقــًا أكــر 
العــزل  يف  صــالح  الشــيخ  عــى 

االنفرادي يف اآلونة األخرة.
األحــداث  يتابــع  صــالح  أن  وبــني 
األخرة من خالل قنوات إرسائيلية 
بقيــة  مــن  حرمانــه  بســبب  فقــط 

وسائل اإلعالم.
ولفــت إىل أن صــالح تقــّدم بطلــب 
منطقــة  يف  ســجن  إىل  لنقلــه 

لظــروف  نظــرا  الشــامل، 
القاســية  "رميــون"  ســجن 

اعتصــام فــي جنيـــن 
للمطالبة بتسليم جثمان 

الشهيـــد العمــــوري 
جنني/ فلسطني:

طالبــت عائلــة الشــهيد جميــل محمــود العمــوري املؤسســات الحقوقيــة 
واإلنســانية بالتدخــل لــدى ســلطات االحتــالل اإلرسائيــيل لتســليم جثــامن 
نجلهــا املحتجــز منــذ أيــام. جــاء ذلــك خــالل اعتصام حاشــد نظمتــه عائلة 

الشــهيد وفعاليــات مخيم جنــني واملدينة أمام الصليب األحمر، 
أخــذ دورهــا  الدوليــة للصليــب األحمــر إىل  اللجنــة  التــي دعــت 

اعتداء "الجنائيني" عىل األرسى.. 
ل  انتهاك إرسائييل تتحمَّ

مسؤوليته إدارة السجون

وقفة برام هللا تضامًنا مع 
القيادي الطويل تطالب بتحرك 

جاد إلنهاء االعتقال اإلداري

"سنعيد اإلعمار وزراعة أشجار الزيتون""سنعيد اإلعمار وزراعة أشجار الزيتون"
بيت ومزرعة الدحدوح.. بيت ومزرعة الدحدوح.. 
يف غمضة عني نسف يف غمضة عني نسف 

العدوان تعب الُعمرالعدوان تعب الُعمر
غزة/ صفاء عاشور:

يف ثالث أيام عدوان االحتالل عى قطاع غزة، كان عبيد الدحدوح 
يف  ســقطت  التــي  اإلرسائيــيل  االحتــالل  لصواريــخ  ضحيــة  وأرستــه 

عامــني  قبــل  أنشــأها  التــي  الدواجــن  ومزرعــة  بيتــه  محيــط 
جنــوب غــرب مدينــة غــزة. صواريــخ مل تتوقــف عــن الســقوط 

تحويشة العمر" لـ"شهوان وخضري" فداء للقدستحويشة العمر" لـ"شهوان وخضري" فداء للقدس
شتــــالت "السيكــــاس" شتــــالت "السيكــــاس" 

النـــادرة فـــي غـــزة ضحيـــة النـــادرة فـــي غـــزة ضحيـــة 
لصــــواريـــخ االحتــــــالللصــــواريـــخ االحتــــــالل

غزة/ رميا عبد القادر:
منهــا  النــادرة  عــن غرهــا، خاصــة  واســم مييزهــا  لــكل شــتلة حكايــة 
واملعمرة، فقد كان املهندس الزراعي عمر شهوان كلام جلب إىل 

مشــتله نبتــة جديــدة زاد الفــرح يف قلبــه فهــو يحــرص عــى 
أن يكــون لديــه مــا مييــزه عــن غــره؛ األمــر الــذي جعلــه يضــع 

طالبوا بالثبات وطرد المستوطنني

مسيـــرة حاشــدة ألهالــي سلــوان 
رفًضـــا لالستيطــــان والتهجيــــــر

إحالة مئات الُمحرَّرين للتقاعد القرسي.. 
السلطة ترضخ لضغوط االحتالل 

بتهديد وابزتاز النشطاء.. السلطة 
تحاول أن توقف انتقادات معارضيها 
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إصابات باالختناق يف مواجهات مع االحتالل يف قرية كفر قدوم

قوات االحتالل تعدم أسرية 
محررة عىل حاجز قلنـــديا 

العسكري شمال القدس

وقفة احتجاجية ضد سياسة التهجري القرسي واالستيطان يف بلدة سلوان بالقدس المحتلة أمس    

قوات االحتالل تحارص جثمان الشهيدة ابتسام كعابنة عقب إعدامها عند حاجز قلنديا شمال  القدس المحتلة أمس     ) أ ف ب (



أخبار األحد 2 ذو القعدة 1442هـ 13 يونيو/ حزيران 2
Sunday 13 June 2021

FELESTEENONLINE

إعالن عن اجتماع جمعية عمومية
تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة خــان يونــس عــن دعــوة أعضائهــا لحضــور 
اجتــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة يف متــام الســاعة الواحــدة بعــد الظهــر 
يــوم االثنــن املوافــق 14-06-2021م. يف مقــر الجمعيــة، وذلــك ملناقشــة 
جــدول اإلعــال املتضمــن تــاوة التقريــر اإلداري واملــايل للعــام 2020م، 
فعىل أعضاء الجمعية العمومية الذين مل يقوموا بتســديد رســوم العضوية 
املبــادرة بدفعهــا حتــى موعــد أقصــاه يــوم االحــد 13-06-2021م. ليتســنى 

لهم الحضور واملشاركة يف االجتاع.
والله ويل التوفيق

مجلس إدارة جمعية دار الكتاب والسنة

تعلن جامعة فلسطن ومقرها غزة – مدينة الزهراء عن طــرح عطـاء
توريد وتركيب جلد أرضيات مقاوم للبكتيريا 

لزوم عيادات األسنان
 تبعًا للرشوط املوضحة يف كراسة العطاء ،فعىل الرشكات ذات االختصاص 
واملســـجلة رســـميًا وترغــب فـــي املشـــاركة فـــي العطــاء مراجعـــة دائــرة اللــوازم 
واملشــريات يف الجامعــة ومقرهــا غــزة – مدينــة الزهــراء   يف أوقــات الــدوام 
الرسمي مـــن أجـــل الحصـــول عىل كراســـة العطـــاء مقابـل دفـع مبلغ مايل قدره 

100 شيكل غري مسردة.

علــًا بــأن أخــر موعــد لقبــول عــروض األســعار بالظــرف املختــوم يف صنــدوق 
العطــاءات الكائــن يف مكتــب مجلــس اإلدارة الكائــن بجوار الســفارة االملانية- 
عارة ريفان 2 طابق الســدة يف متام الســاعة العارشة صباحًا من يوم األحد 
املوافــق 2021/06/20، وتفتــح املظاريــف بحضــور ممثلــن عــن الــرشكات 

املتناقصة يف نفس الزمان واملكان.
ماحظات :ـ 

• أجرة اإلعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.
• تقدم األسعار بالشيكل الجديد شامل الرضيبية.

• الجامعة غري ملزمة بأقل األسعار.
• للمراجعة واالستفسار االتصال عىل جوال رقم: 0595366800 

أو تلفون رقم 08.2844142 .

 إعالن طرح عطاء 2021/1 
توريد أجهزة مساعدة ومستلزمات طبية

تعلن جمعية اتحاد لجان الرعاية الصحية / غزة وبتمويل كريم من مؤسســة 
مســاعدة  اجهــزة  توريــد  عــن   )MyCARE( املاليزيــة  االنســانية  الرعايــة 
رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات  الــرشكات  فعــىل  طبيــة  ومســتلزمات 
مراجعــة اتحــاد لجــان الرعايــة الصحيــة – غــزة شــال مجمــع الشــفاء الطبــي 
– مقابــل بنــك االنتــاج هاتــف رقــم 2863211 للحصــول عــىل وثائــق العطــاء 
خــال ســاعات الــدوام الرســمي حتــى الســاعة الثانيــة ظهــرًا مــن يــوم األربعــاء 
2021/06/16 عىل ان تسلم العروض يف صندوق العطاءات باالتحاد يف 

موعد أقصاه الساعة الثانية عرش من ظهر يوم األحد 2021/06/20.
رقم 

رسوم الحصول عىل نوع العطاءالعطاء
العطاء غري مسردة

2021/1
توريد أجهزة مساعدة 

ومستلزمات طبية
50 شيكل

جمعية اتحاد لجان الرعاية الصحية
                                                                         الدائرة املالية

اعالن طرح عطاء
 توريد وتجهيز أجهزة ومستلزمات

 وحدة عالج طبيعي
 )NRSTA( تعلــن جمعيــة التأهيــل والتدريــب االجتاعــي – النصــريات
عــن طــرح عطــاء )توريــد وتجهيز أجهزة ومســتلزمات وحــدة عاج طبيعي( 
الجمعيــة – التوجــه ملقــر  العطــاء  بــرشاء كراســة  للراغبــن  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. 

علا بأن اخر موعد لبيع الكراســات هو يوم األحد املوافق 2021/06/20 
الســاعة 1:30 ظهــرًا عــىل 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 عىل أن يتم عقد اجتاع متهيدي للرشكات املتقدمة 

يوم االثنن املوافق 2021/06/21 الساعة 12 ظهرا ىف مقر الجمعية. 
التواصل جوال: 0599182684

وسط تقصير حكومي
أهالــــي الشهـــداء املحتجـــزة جثامينهـــم يحاربـــون وحدهـــم

تقرير: االستيطان وإحكام السيطرة 
عىل مناطق )ج( يف صلب أولويات 

حكومة االحتالل الجديدة
رام الله/ فلسطن:

أفــاد تقريــر فلســطيني بــأن حكومــة االحتال اإلرسائييل الجديــدة، تضع ضمن أولوياتها 
تكثيف االستيطان يف القدس املحتلة وإحكام السيطرة عىل مناطق )ج(.

وقال تقرير االســتيطان األســبوعي الصادر عن هيئة مقاومة الجدار واالســتيطان أمس: 
الجديــدة، هــي  الحكومــة اإلرسائيليــة  أحــزاب  بــن  السياســية املشــركة  القواســم  "إن 
التخلــص مــن نتنياهــو وعهــده، الــذي أفســد عــىل حد تعبــري أقطاب االئتــاف الحكومي 
الجديد الحياة السياســية يف )إرسائيل(، وتعزيز االســتيطان يف القدس وتحويلها إىل 

عاصمة ديناميكية وعرصية، وإحكام السيطرة عىل املناطق املصنفة )ج(".
وأوضــح أن االتفاقــات التــي متــت بلورتهــا بــن أحــزاب الوســط واليمــن اإلرسائيليــة يف 
نصــت  قــد  و”تيكفــا حداشــا”  وحــزيب “ميينــا”  عتيــد”  “يــش  كأحــزاب  الحكومــة  هــذه 
بوضــوح عــىل تشــكيل هيئــة مراقبــة لاحتفاظ مبناطق )ج( يف الضفــة الغربية املحتلة، 
إضافــة إىل تعزيــز مــا تســميها املواقــع الراثيــة وتوســيعها واملصادقــة عــىل 300 ألــف 

وحدة سكنية بأسعار مناسبة، ومبا يشمل منطقة القدس والضفة الغربية.
وأكد التقرير أن هذا األمر يعني أن الحكومة الجديدة ســوف تســتمر يف نفس سياســة 
الســطو عــىل أرايض الفلســطينين وزرعهــا باملســتوطنات، كا كانــت تفعل حكومات 

االحتال السابقة .

الخليل/ صفا:
تدخــر  مل  ســنوات  خمــس  نحــو  منــذ 
املحاربــة  يف  جهــًدا  رسور  أبــو  أزهــار 
الشــهيد  نجلهــا  جثــان  الســرداد 
أقــى  عبــد الحميــد، بعــد أن صــارت 

أمنياتها أن تراه مكرًّما يف قربه.
بطلــب  تقّدمــت  إّنهــا  أزهــار  وتقــول 
االحتــال  ســلطات  إىل  ترصيــح 
عقــب  نجلهــا،  قــرب  لزيــارة  اإلرسائيــيل 
عــىل  الشــخيص  مبجهودهــا  حصولهــا 
قــرار مــن ســلطات االحتــال يســمح لهــا 

بدفن نجلها مع ثاثة شهداٍء آخرين.
الصليــب  أّن  رسور،  أبــو  وتضيــف 

األحمــر "تفاجــأ مــن حصولهــا عــىل قراٍر 
بالدفن يشمل مكان القرب بالتحديد"، 
القــرار  عــىل  حصولهــا  أّن  موضحــة 
اإلجــراءات  "ببعــض  كان  اإلرسائيــيل 
القانونيــة التــي يســتطيع القيــام بها كل 

من أراد العمل".
باّتبــاع  االحتــال  ســلطات  ورشعــت 
الشــهداء  جثامــن  احتجــاز  سياســة 
منــذ عــام 1967، وكان آخرهــا احتجــاز 
جثان الشــهيد جميل العموري الذي 
تضــع  حيــث  الخميــس،  يــوم  ارتقــى 
مقابــر  أو  الثاجــات  يف  الجثامــن 
األرقام، با شواهد أو توثيق أو مراعاة 

للدفن الائق والكريم.
إجــرام  الشــهداء  أهــايل  ويجابــه 
االحتــال الــذي يهــدف إىل معاقبتهــم 
أبنائهــم  جثامــن  احتجــاز  خــال  مــن 
يف  وحيديــن،  بأجســادهم  والتمثيــل 
ظــل حضــور ضعيف للجهات الرســمية 

يف ملف الجثامن املحتجزة.
وحيدون في المعركة

تجــاه  األخــري  بواجبــي  أقــوم  أن  "أريــد 
الوطــن  كل  وواجــب  الحميــد،  عبــد 
جثامينهــم،  وتشــييع  الشــهداء  إكــرام 
ولكنــه صــار حمــًا عــىل أهــل الشــهيد 
وحدهــم" تقــول أبــو رسور، وتشــري إىل 
التقصري يف ملف الجثامن املحتجزة 

أو  الرســمي  الصعيــد  عــىل  ســواًء 
املؤسسات الحقوقية أو يف امليدان.

أّن الجميــع  وتشــري األم املكلومــة إىل 
يتناقلون خرب االستشهاد دون اإلشارة 
إىل احتجــاز جثانــه، مضيفــًة: "هــذه 
الجرميــة ضــد اإلنســانية، وســلب حــق 
الشــهيد بإكرامه ودفنه أصبحت إجراًء 
عادًيــا يف نظــر الناس". وتلفت إىل أّن 
لجنــة  شــّكلت  الفلســطينية  الحكومــة 
ملــف  ملتابعــة  العــدل  وزيــر  برئاســة 
ســلطات  لــدى  املحتجــزة  الجثامــن 
االحتــال، قائلــة إّن أعالهــا اقتــرصت 
أهــايل  مــع  ثاثــة  أو  اجتاعــن  عــىل 
ملحكمــة  قــرار  وترجمــة  الشــهداء، 

االحتــال مكــّون مــن 94 صفحــة عــىل 
أن يتم العمل عليه قانونًيا.

طالبــوا  الشــهداء  أهــايل  أّن  وتضيــف 
وزارة  بقيــام  االجتاعــات  يف 
احتجــاز  قضيــة  بتدويــل  الخارجيــة 
أبنائهــم  لجثامــن  االحتــال  ســلطات 
وفــاة  شــهادة  وتحصيــل  الشــهداء، 
ومطالــب  جثانــه  املحتجــز  للشــهيد 
أبنائهــم وأماكــن  أخــرى تتعلــق مبصــري 

جثامينهم.
جهود األهالي

والــد  عليــان،  محمــد  يقــول  بــدوره 
الشــهداء  أهــايل  إّن  بهــاء،  الشــهيد 
بشــكل  وبذلــوا  الوجــع،  جّمعهــم 

ملــف  يف  مكّثفــة  جهــوًدا  شــخيص 
الجثامــن املحتجــزة، الفًتــا إىل أّنــه "ال 
ميكــن تخّيــل أمل أّم الشــهيد املحتجــز 
إىل  نافذتهــا  مــن  تنظــر  وهــي  جثانــه 
جنائز الشــهداء، إال أّن أهايل الشــهداء 
كان لهــم دورهــم يف مســاندة بعضهــم 

بعًضا".
ويشــري عليان، إىل أّن أهايل الشــهداء 
مــن اآلبــاء واألمهــات عملــوا بإمكاناتهــم 
امليــداين  الوجــود  عــىل  املتواضعــة 
للمطالبــة  ومســريات  وقفــات  يف 
وســعوا  أبنائهــم،  جثامــن  باســرداد 
حــول  لالتفــاف  الجمهــور  توجيــه  إىل 
إعامًيــا  وتنشــيطها  أبنائهــم،  قضيــة 

ونرشها وكشــف حقائقها يف املحافل 
الدولية.

ويؤّكــد أّن هــذه الجهود الشــخصية من 
رســمي،  دعــم  إىل  "بحاجــة  األهــايل 
كان  مــا  وهــذا  دولًيــا،  أو  محلًيــا  ســواء 
غائًبا طوال مدة نضال أهايل الشهداء 

السرداد جثامن أبنائهم".
تقدمــوا  األهــايل  أّن  عليــان  ويبــّن 
بدعــوى لجميع الســفراء لتبني القضية 
وتعريف العامل بها عن طريق الندوات 
واملؤمتــرات يف الخــارج، ومل يلقوا أي 
تفاعل، منبًها إىل أّن الجهات الرسمية 
ال متتلــك أي معلومــات مؤكــدة بشــأن 
لــدى  املحتجــزة  الجثامــن  أعــداد 

سلطات االحتال.
تقصير وفوضى

عليــان  بهــاء  الشــهيد  والــد  ويلفــت 
التــي  أّنــه عضــو اللجنــة املختصــة  إىل 
ملــف  مــع  للتعامــل  فيهــا  عضــو  هــو 
التــي  املحتجــزة  الشــهداء  جثامــن 
أّنهــا  عــىل  ويؤّكــد  الحكومــة،  شــّكلتها 

خــربة  وقلــة  وفــوىض  تقصــرًيا  تعــاين 
يف التعامــل مــع هــذه القضيــة الوطنية 

املهمة.
رئيــس هيئــة شــؤون  يقــول  مــن جهتــه، 
أعــداد  إّن  بكــر:  أبــو  قــدري  األرسى 
لــدى  املحتجــزة  الشــهداء  جثامــن 
 300 نحــو  بلغــت  االحتــال  ســلطات 
يف  أو  الثاجــات  يف  ســواء  جثــان، 
مقابر األرقام، مشرًيا إىل أّن قسًا من 
هــذه الجثامــن محتجــٌز منــذ عــرشات 

السنن.
يعاقــب  االحتــال  أّن  بكــر  أبــو  ويبــّن 
جثامــن  باحتجــاز  الشــهداء  أهــايل 
الجثامــن  احتجــاز  ويّدعــي  أبنائهــم، 
ملبادلتها يف صفقات تبادل األرسى.

وبشــأن دور الحكومــة يف هــذا امللــف، 
احتجــاز  قضيــة  أّن  بكــر  أبــو  يوضــح 
الجثامــن مــن امللفــات التــي ميكــن أن 
تطــرح يف محكمــة الجنايــات الدوليــة، 
الفًتــا إىل أّن وزارتــا العــدل والخارجيــة 

تهتان بالعمل عىل هذا الجانب.

جنن/ فلسطن:
العمــوري  محمــود  جميــل  الشــهيد  عائلــة  طالبــت 
لــدى  بالتدخــل  واإلنســانية  الحقوقيــة  املؤسســات 
نجلهــا  جثــان  لتســليم  اإلرسائيــيل  االحتــال  ســلطات 

املحتجز منذ أيام.
جــاء ذلــك خــال اعتصــام حاشــد نظمتــه عائلــة الشــهيد 
وفعاليات مخيم جنن واملدينة أمام الصليب األحمر، 
التــي دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر إىل أخــذ 
لتســليم  الحقوقيــة  املؤسســات  وكل  والتحــرك  دورهــا 
جثان الشهيد العموري. وناشد منسق فصائل العمل 
الوطنــي واإلســامي يف جنــن راغــب أبــو ديــاك، أحــرار 
العــامل والــدول الصديقــة أخــَذ دورهــم لوقــف املعانــاة 
وسياســة العقــاب بحــق أهايل الشــهداء، وتعذيبهم عرب 

حرمانهم من حقهم املرشوع بدفن أبنائهم.

واسترصخت والدة الشهيد كل دول العامل واملنظات 
لإلفــراج  اإلرسائيــيل  االحتــال  عــىل  للضغــط  الدوليــة 
عــن جثانــه املحتجــز منــذ ثاثــة أيــام وأن يتــم دفنــه يف 
مســقط رأســه، كــا دعــا والــده لــرضورة اإلرساع بتســليم 
جثــان نجلــه. ويف نهايــة االعتصام تم تســليم الصليب 
وقــوى،  فعاليــات  مــن  الحضــور  باســم  مذكــرة  األحمــر 

ومؤسسات رسمية وشعبية.
يذكــر أن قــوات االحتــال ووحداتــه املســتعربة أعدمت 
الشــهيد املحــرر العمــوري والشــهيدين تيســري عيســة، 
وأدهــم عليــوي مــن عنارص األمن فجر الخميس املايض 

قرب مقر االستخبارات العسكرية يف جنن.
مخيــم  مــن  حاشــدة  مســرية  انطــاق  االعتصــام  وســبق 
جنــن جابــت شــوارع املدينــة للمطالبــة بتســليم جثان 

الشهيد العموري.

اعتصام يف جنني للمطالبة 
بتسليم جثامن الشهيد العموري 

نيويورك/ األناضول:
نــرش أكــر مــن 500 صحفــي يف وســائل إعــام 
أمريكية رســالة مشــركة طالبوا فيها بأن تعكس 
األخبــار يف البــاد حقائــق االحتــال اإلرسائيــيل 

وسياساته يف فلسطن.
"رســالة  عنــوان  تحمــل  التــي  الرســالة  ودعــت 
مفتوحــة حــول تعامــل وســائل اإلعــام األمريكية 
االحتــال  "إخفــاء  إنهــاء  إىل  فلســطن"  مــع 
اإلرسائييل، والقمع املمنهج له للفلســطينين" 

يف إنتاج األخبار يف الباد.
بينهــم  مــن  صحفيــًا،   514 الرســالة  ووقــع 
صحفيــون مــن وســائل إعــام رائــدة يف الواليات 
املتحــدة مثــل واشــنطن بوســت، وول ســريت 

جورنال، ولوس أنجلوس تاميز.
الحقيقــة  عــىل  "العثــور  الرســالة:  يف  وجــاء 
األساســية  املبــادئ  مــن  األقويــاء  ومحاســبة 
تخلــت  عقــود،  مــدى  عــىل  لكــن  للصحافــة. 
صناعة األخبار لدينا عن هذه القيم يف األخبار 

املتعلقة بإرسائيل وفلسطن".
خذلنــا  "لقــد  رســالتهم:  يف  الصحفيــون  وقــال 
األساســية  الجوانــب  حجبــت  بروايــة  قراءنــا 
للقصــة: االحتــال العســكري اإلرسائيــيل ونظــام 

الفصل العنرصي".
وأشــار الصحفيــون إىل رضورة وضــع حــد لهــذه 
دامــت  التــي  الســيئة  الصحفيــة  املارســات 

عقوًدا، وتغيري مسار الصحافة بشكل عاجل.
وأضافت الرســالة: "األدلة عىل قمع )إرسائيل( 
املمنهــج للفلســطينين كثــرية جــدًا وال ينبغــي 

تعقيم تلك األخبار بعد اآلن".
رايتــس  هيومــن  تقريــر  إىل  الرســالة  ولفتــت 
نيســان  أبريــل/   27 يف  ُنــرش  الــذي  ووتــش 
واملؤلــف مــن 213 صفحــة حــول جرائــم الفصــل 
اإلرسائيليــة  للســلطات  واالضطهــاد  العنــرصي 
ارتــكاب  وثــق  املذكــور  التقريــر  أن  موضحــة 
الســلطات اإلرسائيلية جرائم ضد اإلنســانية من 

خال سياسات الفصل العنرصي.

500 صحفي أمرييك: يجب أن تعكس

 أخبارنا حقائق االحتالل اإلرسائييل

القاهرة/ فلسطن:
القيــادة  أن  الجديــد"  "العــريب  صحيفــة  كشــفت 
بــن  الوســاطة  ملــف  عــىل  تــرشف  التــي  املرصيــة، 
االحتــال اإلرسائيــيل واملقاومــة الفلســطينية لتثبيــت 
وقــف إطــاق النــار، طالبــت اإلدارة األمريكيــة بــرضورة 
التدخــل والضغــط عــىل املســؤولن اإلرسائيليــن يف 
الوقــت الحايل، وعىل رأســهم رئيــس الحكومة بنيامن 
نتنياهو، لوقف أي محاوالت من شأنها تفجري املشهد 

يف األرايض الفلسطينية مجددًا.
وصفتهــا  مرصيــة  مصــادر  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
جهــاز  يف  املســؤولن  إن  أمــس  قولهــا  بالخاصــة، 
نظراءهــم  أبلغــوا  املــرصي،  العامــة  املخابــرات 
التــي  اإلرسائيليــة  التحــركات  بخطــورة  اإلرسائيليــن 
مــن شــأنها العــودة إىل مربــع الصفــر وإشــعال مواجهــة 
وفصائــل  االحتــال  جيــش  بــن  مجــددًا  عســكرية 
املقاومــة، مشــددين عــىل رضورة منــع مســرية األعــام 
مــن الدخــول للمدينــة القدمية يف القدس، واملســاس 

بالحرم القديس.
وأضافت املصادر أن اتصاالت مرصية رفيعة أجريت 
األمريكيــة  اإلدارة  طالبــت  املاضيــة،  الســاعات  خــال 
اإلدارة  وأكــدت  نتنياهــو،  عــىل  الضغــط  بــرضورة 
يف  سياســية  ألهــداف  يرغــب  األخــري  أن  املرصيــة 
تفجري املشــهد ألســباب داخلية، يف إشــارة إىل عرقلة 
التصويــت عــىل الحكومــة الجديــدة يف "الكنيســت"، 
حــال  يف  وحلفائــه،  نتنياهــو  تحــركات  أن  إىل  الفتــة 
نجاحهــم فيهــا، ستنســف الجهــد املــرصي الــذي تحقق 
لوقــف إطــاق النــار أخــريًا، خصوصًا يف ظل وجود فرق 

هندسية مرصية حاليًا يف قطاع غزة.
وأوضحــت املصــادر أن األجنحــة العســكرية للفصائــل 
مــا زالــت عــىل اســتعداد النــدالع مواجهــة جديــدة، يف 
االحتــال  جيــش  عــىل  االنتصــار  بنشــوة  الشــعور  ظــل 
قيــادات عســكرية يف  يف املواجهــة األخــرية، وتدعــو 
الجانــب  عــىل  الضغــط  مواصلــة  لــرضورة  الفصائــل 

اإلرسائييل.

ا  صحيفة: مرص تطلب تدخاًل أمريكيًّ
النارصة/ فلسطن:ملنع نتنياهو من تفجري األوضاع

قــال خالــد زبارقــة، محامــي الشــيخ رائــد صاح، 
رئيــس الحركــة اإلســامية يف الداخل املحتل، 
إن الشــيخ صاح معزول يف ظروف قاســية يف 

سجن "رميون" بصحراء النقب.
أمــس،  صحفــي،  ترصيــح  يف  زبارقــة  وأكــد 
عقب زيارة لسجن رميون أن االحتال ميارس 
العــزل  يف  صــاح  الشــيخ  عــىل  أكــرب  تضييقــًا 

االنفرادي يف اآلونة األخرية.
مــن  األخــرية  األحــداث  يتابــع  صــاح  أن  وبــن 
خــال قنــوات إرسائيليــة فقــط بســبب حرمانــه 

من بقية وسائل اإلعام.
ولفــت إىل أن صــاح تقــّدم بطلــب لنقلــه إىل 
ســجن يف منطقة الشــال، نظرا لظروف سجن 
الــذي  املمنهــج  والتعســف  القاســية  "رميــون" 

ميارس عليه، خاصة يف اآلونة األخرية، إضافة 
يف  والبــاردة  النهــار  يف  الحــارة  األجــواء  إىل 

ساعات الليل.
وصــف  صــاح  رائــد  الشــيخ  أن  زبارقــة  وذكــر 
مــا يحصــل مــن تغــول إرسائيــيل ضــد الداخــل 
بأنــه "اســتبداد واضطهــاد بغطــاء  الفلســطيني 

قانوين".
الشــيخ  ملــف  القــرارات يف  أن  وقــال: "واضــح 
دولــة  يف  عليــا  جهــات  مــن  تــدار  صــاح 
االحتــال، وواضــح أن هــذا التضييــق يــأيت يف 
ســياق قمع الحريات التي متارســها املؤسســة 
يســري  العــام  النظــام  أن  وواضــح  اإلرسائيليــة، 
باتجاه أبعد من مســألة األشــخاص، إذ يريدون 
الوصــول إىل املفاهيــم نفســها لتغيريهــا وفقــا 

لسياساتهم".

ونبــه إىل أن مــا حــدث مؤخــرا قلــب كثــريا مــن 
املوازيــن التــي كانــت موجودة عند املؤسســة 
أن  ظّنــت  والتــي  أذرعهــا،  بــكل  اإلرسائيليــة 
الفلســطينين يف الداخل املحتل استســلموا 
األخــرية  األحــداث  لكــن  وسياســاتها،  إلرادتهــا 

أثبتت أن كل ذلك باء بالفشل.
الصمــود  تحيــة  صــاح  رائــد  الشــيخ  ووّجــه 
رئيــس  خطيــب،  كــال  الشــيخ  إىل  والثبــات 
لجنــة املتابعــة،  عــن  الحريــات املنبثقــة  لجنــة 
ســجن  يف  االنفــرادي  العــزل  يف  املعتقــل 

مجدو.
يعــاين  وهــو  الســجن  صــاح  اعتقــال  ومنــذ 
ظروفا اعتقالية صعبة، تتمثل يف منع زيارات 
األهــل، وعــدم توفــري أغراضــه واحتياجاتــه مــن 

كتب وصحف ومجات وغريها".

شــباط/   10 يف  االحتــال  محكمــة  وفرضــت 
الشــيخ  عــىل  الفعــيل  الســجن   2020 فربايــر 
مــع  الثوابــت"  "مَلــّف  يف  شــهرا   28 صــاح 
تخفيــض 11 شــهرا قضاهــا باالعتقــال الفعــيل 

يف امِلَلّف املذكور.
يف  مختلفــة  أحكاًمــا  صــاح،  الشــيخ  وقــى 
ســجون االحتــال، كانــت األوىل عــام 1981، 
والثانيــة عــام 2003، والثالثــة عــام 2010، يف 
حن اعُتِقل بعدها بعام يف بريطانيا، ثّم أعيد 
 2017 عــام  ومنــذ   ،2016 عــام  يف  اعتقالــه 

وهو ُماحق ضمن ما ُيعرف مبلف الثوابت.
وعــاىن الشــيخ رائــد صــاح لعــدة ســنوات مــن 
سياســة الحبــس املنــزيل املتكــرر واملتجــدد، 
مــع  والتواصــل  الهاتــف  اســتخدام  مــن  ومنعــه 

الناس ومع وسائل اإلعام.

زبارقة: الشيخ صالح معزول يف ظروف قاسية ومحروم من وسائل اإلعالم
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استخالصات أمنية سياسية 
إرسائيلية من العدوان عىل غزة

مــا زالــت األوســاط اإلرسائيليــة تتــداول املزيــد مــن دروس العــدوان 
األخــر عــى غــزة، خاصــة يف املجالــن األمنــي والســيايس، ولعــل 
الــدرس املقصــود هــو أن حــل الدولتــن مــع الفلســطينين يجــب أن 
يدفن، من وجهة النظر اإلرسائيلية، ألن فكرة إقامة دولة فلسطينية، 
وقبلهــا  األخــرة،  غــزة  باعتقادهــم، خــارسة وخِطــرة، وجــاءت حــرب 
عــدوان 2014، لتقــدم مزيــدا مــن اإلثباتــات أنــه يجــب التخــي عــن 

هذا الحل متاًما، وفق املواقف والرؤى اإلرسائيلية.
يحمل أصحاب وجهة النظر اإلرسائيلية هذه سيناريو يتخيل وضًعا 
توجد فيه دولة فلســطينية مســتقلة، وذات ســيادة يف جميع أنحاء 
الضفــة الغربيــة، ويف هــذه الحالــة ُيطَلــق أكــر مــن 4300 صــاروخ 
والتجمعــات  املحتلــة،  األساســية  املــدن  معظــم  عــى  وقذيفــة 

واملرافق يف الرشيط الساحي والجليل والقدس.
الجبليــة  التــال  مــن  صواريــخ  إطــاق  عمليــات  هنــاك  تكــون  وقــد 
لقذائف مضادة للدبابات يف اتجاه مبارش، دقيق إىل حد ما، باتجاه 
الســهل الســاحي؛ مــا يــؤدي إىل شــل حركــة القطــارات واملركبــات 
ومســار الحيــاة لإلرسائيليــن، وهــذا يعنــي أن مجــرد التفكر بالتأثر 
يف مصــر )إرسائيــل(، ومســتقبلها، أمــر مــروع وخيــايل، لكــن ميكــن 
تحقيقــه عــى أرض الواقــع، وال ميكــن ألي إرسائيــي أن يضمــن غــر 
ذلك، وهذه رؤية يتبناها عدد ال بأس به من رجاالت األمن وجيش 

االحتال.
يف النهايــة، تزعــم تلــك املحافــل اإلرسائيليــة أن الغالبيــة العظمــى 
من سكان الدولة الفلسطينية سيكونون من أنصار حامس، ناهيك 
الوضــع  هــذا  مثــل  يكــون  أن  وميكــن  عليهــا،  سيســيطرون  بأنهــم 
واقعًيــا بالتأكيــد، وتجــدر اإلشــارة إىل أن إلغــاء انتخابــات الســلطة 
الفلســطينية األخــرة أثبــت الخــوف الواضح من فــوز حامس هناك، 
وأثبتــت حــرب غــزة، أنــه رغم "تحقيق بعــض اإلنجازات"، لكن جيش 
االحتال اإلرسائيي والقوات الجوية ذات القبة الحديدية مل متنع 

إطاق آالف الصواريخ من غزة.
آخــر،  ســيناريو  تخيــل  منــع  تســتطع  مل  الحقيقــة  يف  )إرسائيــل( 
فإطــاق آالف الصواريــخ والقذائــف مــن قطــاع غــزة وأرايض الدولــة 
الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، يعنــي أن تشــهد )إرسائيــل( تكــرارا 
رأينــا  كــام  اإلرسائيليــة  والرشطــة  األخــرة،  االضطرابــات  ملشــاهد 
ليســت مســتعدة لهذا التحدي، فهل ميكن لـ )إرسائيل( أن تتحمل 
مثــل هــذا الوضــع الخِطــر الــذي ال يطاق، حيث تتعــرض للهجوم من 

جميع الجهات.
وحتــى لــو كان هنــاك اتفــاق إرسائيــي عــى نــزع ســاح جــزيئ مــن 
الدولــة الفلســطينية املقبلــة، بحيــث تكــون دون أســلحة ثقيلــة، فإن 
التــي ســتمنع التنظيــامت  الــذي يفــرض نفســه عــن الجهــة  الســؤال 
تلــك  أرايض  يف  واالنتشــار  العمــل  مــن  املســلحة  الفلســطينية 

الدولة، ناهيك بقوى األمن الفلسطينية نفسها. 
الخاصــة اإلرسائيليــة أن هــذا التحذيــر يــأيت تحســبا ملــا يبــدو أنــه 
بينيــت  نفتــايل  حكومــة  رعايــة  تحــت  السياســية  للعمليــة  تجديــد 
- يائــر البيــد، رمبــا مــن خــال ضغــوط متارســها إدارة الرئيــس جــو 
بايــدن، دون توفــر ضامنــات لنجاحهــا، يف ظل التناقضات الداخلية 

للحكومة الوليدة.

إعالن طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد سوالر

 )13/ SO/2021( رقم
ترغب جمعية الثقافة والفكر الحر يف اإلعان عن طرح مناقصة توريد سوالر، 
بقيــادة املجتمعــات  للمخاطــر  االســتجابة  مــرشوع  تنفيــذ  مــن خــال  وذلــك 
أخــرى  ومشــاريع  ايــد  كريســتيان  مــن مؤسســة  وبتمويــل   )SCLR( املحليــة
الوقــود  ومحطــات  الــرشكات  مــن  املشــاركة  يف  يرغــب  مــن  فعــي  ممولــة، 
املعنية واملرخصة حسب األصول ، التوجه إىل مقر الجمعية الكائن يف حي 
األمل – خلف الهال األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لرشاء وثائق 
العطــــاء خال سـاعـــات الدوام الرسميـــة ، وذلك من الساعــــة التاسعة صبــاحـا 
حتــى الســاعة الواحــدة والنصــف ظهــرا ، وذلــك ابتداء من يــوم األحد املوافق 
2021/06/13م وحتى نهاية دوام يوم الثاثاء املوافق 2021/06/22م ، 

وذلك مقابل 300 شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 
- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الحاديــة عــرش والنصــف صباحا من يوم 

األربعاء 2021/06/23م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر.
- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 

2021/06/28م الساعة الثانية عرش والنصف ظهرًا مبقر الجمعية .

- سيتم فتح املظاريف يوم يوم اإلثنن املوافق 2021/06/28م الساعة الثانية 
عرش والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفــاق تأمــن ابتــدايئ بقيمــة 500 شــيكل إمــا بشــيك بنــي أو كفالــة بنكيــة 
سارية املفعول.

- إرفــاق كفالــة حســن تنفيــذ مــن مــن يرســو عليــه العطــاء بقيمة 3000 شــيكل 
إما بشيك بني أو كفالة بنكية.

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

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

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

 لاستفسار ميكنكم االتصال عى املكتب الرئييس هاتف رقم : 
2075929 - 2051299 جوال رقم:0599176954.

Declaration of TENDER NO: HMCA/EG/2- 2021
SUPPLY AND INSTALLATION OF A NEW 

200 KVA DIESEL GENERATOR FOR Hayfa 
Charity Hospital.

Hayfa Charitable Medical Center Association declares for 
a tender to supply & INSTALL OF A NEW 200 KVA DIESEL 
GENERATOR ,so to home they wishing to participate in 
the tender review the association headquarters, located 
in )Gaza City – Salah El Din St.- behind Al Sakhra 
Consumption Foundation – Hayfa  building –the fifth floor 
( In order to receive  a copy of the specification notebook 
and tender condition , starting from 13/ 06 /2021 until
 16/ 06 /2021 , from nine o'clock in the morning  until 
three in afternoon according to the following :
1. HMCA prefer the supplier who have previous experience 
in implementation similar projects.
2. The price of the tender )50 NIS( nonrefundable paid for 
tender at the head quarter of association.
3. SITE MEETING will be held in 15/ 06 /2021 at13pm in 
Hayfa charity hospital 
4. The deadline for delivery of sealed envelopes before 
2:00 pm, on 172021 /6/, and the tender will be opened on 
17/ 06 /2021 at 2.30 pm.
5. Price one of award criteria, but not only one.
6. Fees for advertising in the newspaper on who wins the 
bid and paid immediately upon award.
7. Commitment to ensure the entry tender 5%  
8. Applicants must bring a copy of the commercial 
registration and tax-free party 
9. The association have the right to hash,)partition( or 
delayed or extended , or return or cancellation the tender 
without any compensation to the application for more 
inquiry and information please call 2808333 or 0597770090

Hayfa Charitable Medical Center Association 

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

تعلــن جمعيــة اإلغاثــة الطبيــة الفلســطينية ضمــن مــرشوع "رعايــة مصــايب العــدوان 
عــى قطــاع غــزة – محافظــة غــزة وشــامل غــزة" واملمــول مــن التعــاون عــن رغبتهــا 
باســتئجار ســيارة 4 راكــب مــع ســائق حســب الــرشوط و املواصفــات املنصــوص 
عليهــا يف مســتندات العطــاء  رقــم )09t-PMRS/Taawon-21G( وتدعــو كافــة 
الرشكات املسجلن يف محافظات فلسطن التقدم للمشاركة يف هذه املناقصة 
واستام مستندات العطاء مقابل مبلغ مايل قدره مائة شيكل فقط، غر مسرتدة 
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 الرشوط التالية: 

1. عى الرشكة املتقدمة ان تكون ذات خربة واختصاص 

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

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

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

تعديات تراها مناسبة وال يحق للرشكات االعرتاض. 
5. يرفق مع املناقصة تأمن أوىل بكفالة بنكية بقيمة %5 من إجاميل قيمة 

العطــاء يف صــورة خطــاب ضــامن بنــي أو شــيك بنــي ويجــب أن يبقــى هذا 
التأمــن 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 عــرش مــن ظهــر يــوم االثنــن 

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

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

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

ماحظة :رسوم اإلعان ليومن عى من يرسو عليه العطاء.

إعالن طرح عطاء مناقصة بالظرف المختوم
توريد كشاف إنارة كهربائي

 )14/ Initiative /2021( رقم
ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف اإلعــان عــن طــرح مناقصــة توريــد 
كشــاف إنــارة كهربــايئ، وذلــك مــن خــال تنفيــذ مــرشوع االســتجابة للمخاطــر 
بقيــادة املجتمعــات املحليــة )SCLR( وبتمويــل من مؤسســة كريســتيان ايد 
، فعــي مــن يرغــب يف املشــاركة مــن الــرشكات واملحات املرخصة حســب 
األصــول ، التوجــه إىل مقــر الجمعيــة الكائــن يف حــي األمــل – خلــف الهــال 
األحمر الفلسطيني – مدينة خـان يونس ، لرشاء وثائق العطــاء خال سـاعـات 
الدوام الرسميـــة ، وذلك من الساعــــة التاسعة صبــاحـــا حتى الساعة الواحدة 
2021/06/13م  األحــد املوافــق  يــوم  مــن  ابتــداء  وذلــك   ، والنصــف ظهــرا 
2021/06/21م ، وذلــك مقابــل  يــوم الثاثــاء املوافــق  وحتــى نهايــة دوام 

200 شيكل رسوم غر مسرتدة  ، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــامع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــرش والنصــف ظهــرا مــن يــوم 
األربعاء 2021/06/22م مبقر جمعية الثقافة والفكر الحر.

- آخـــر موعـــد لتقديـــم العــروض بالظــرف املختــوم هــو يــوم اإلثنــن املوافــق 
2021/06/28م الساعة الواحدة والنصف ظهرًا مبقر الجمعية .

الســاعة  2021/06/28م  املوافــق  اإلثنــن  يــوم  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة والنصف ظهرا وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 
- إرفاق تأمن ابتدايئ بنسبة %2 من قيمة العطاء إما بشيك بني أو كفالة 

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

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

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

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

- تكلفة االعان يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.
 لاستفسار ميكنكم االتصال عى املكتب الرئييس هاتف رقم
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وقفة برام الله تضامًنا مع القيادي الطويل 
تطالب بتحرك جاد إلنهاء االعتقال اإلداري

مختصان: االحتالل يخىش "هبًَّة مقدسيًة" 
تستدعي مساندًة من املقاومة بغزة

خرباء إرسائيليون: املواجهة مع حامس مل تنتِه وغزة تحدٍّ حقيقّي

غزة/ فاطمة الزهراء العويني: 
القــدس  أهــايل  أن  مختصــان  أكــد 
األيــدي  مكتــويف  يقفــوا  لــن  املحتلــة 
ــذت "مســرة األعــام" بالقــدس،  إذا ُنفِّ
إذ ســينطلقون للتصــدي للمســتوطنن 
التــي  بغــزة  املقاومــة  عــى  مســتندين 

تقف من خلفهم باملرصاد لاحتال.
باتــت  املقدســين  أن  عــى  واتفقــا 
شوكتهم أكر قوة بعد انتصار املقاومة 
مــا  القــدس"؛  بغــزة يف معركــة "ســيف 
جعــل الحافــز لديهــم قويــًا للوقــوف يف 
وجه مخططات االحتال يف مدينتهم.

اليــوم"  ")إرسائيــل(  صحيفــة  وذكــرت 
عــى  وافقــت  الرشطــة  أن  العربيــة 
الســامح بإجــراء مســرة األعــام الثاثاء 
املســرة  ســتطوف  حيــث  القــادم، 
القــدس  مــن  القدميــة  البلــدة  شــوارع 
حــي  عــرب  الــرباق  حائــط  إىل  وصــواًل 
"النصــارى" وحــي "اليهــود" وليــس عــرب 

الحي اإلسامي.
تحدي إرادة المقدسيين

ملناهضــة  املقدســية  الهيئــة  رئيــس 
خــال  أكــد  الهدمــي،  نــارص  التهويــد 
جــراح،  الشــيخ  مــع  التضامــن  خيمــة 
الداخــل  وأهــايل  املقدســين  أن 
املتضامنن معهم سيتصدون ملسرة 
تحديــًا  يعــد  ألنــه  ُعِقــدت،  إذا  األعــام 

صارخًا إلرادتهم.
واعتــرب أن الهبــات املقدســية يف وجــه 
مشــتعلة  للنــار  إبقــاء  هــي  االحتــال 
أي  يف  األوضــاع  لتفجــر  ومنطلقــًا 
لحظــة، قائــًا: "املقدســيون مــن خــال 

رام الله/ فلسطن:
شــارك العــرشات مــن أهــايل األرسى والنــواب 
والنشــطاء مســاء أمــس يف وقفــة تضامنيــة مــع 
القيادي األسر الشيخ جامل الطويل واألرسى 

املرضبن عن الطعام يف سجون االحتال.
األعــام  الوقفــة  يف  املشــاركون  وحمــل   
واألرسى  الطويــل  الشــيخ  وصــور  الفلســطينية 

املرضبن عن الطعام.
عــن  املرشــحة  حمــد  ســمر  الناشــطة  وأكــدت 
قامئــة "القــدس موعدنــا" أن األرسى أصحــاب 
قضيــة عادلــة ويجــب عــى العــامل الوقوف إىل 
جانبهــم وخلــف قضيتهم التي غيبت لســنوات 

طويلة.
هــذه  تعــود  ألن  األوان  "آن  حمــد:  وقالــت 
الفلســطينية  الســاحة  عــى  فاعلــة  القضيــة 
وخاصــة لــدى القيادة السياســية واملؤسســات 

الحقوقية والشعب بأكلمه".
والواليــات  األمل  يعانــون  أن األرسى  وأضافــت 
ومحرومــون مــن الطعــام واألبنــاء مــن أجل حرية 

الشعب الفلسطيني.
الطويــل  الشــيخ  أن  عــى  حمــد  وشــددت 
املعركــة  رضاوة  رغــم  شــامخًا  أســدًا  "ســيبقى 
إخوانــه  مــع  ابنتــه  عــن  دفاعــًا  يخوضهــا  التــي 
األرسى بأمعائهــم الخاويــة وأجســادهم الهزيلة 

إمياًنا منهم بثوابتهم وحقوقهم".
وابنتــه وكل  األســر  للشــيخ  بالحريــة  وطالبــت 

األرسى وخاصة املرضبن عن الطعام.
نــارص  النائــب يف املجلــس الترشيعــي  وأكــد 
واألرسى  الطويــل  الشــيخ  أن  الجــواد  عبــد 
رغــم  الخاويــة  بأمعائهــم  يضحــون  املرضبــن 

الظروف الصحية الصعبة.
ودعــا عبــد الجــواد شــعوب العــامل واملنظــامت 

الــراع  عــى  أبقــوا  الشــعبية  هباتهــم 
مــع االحتــال قامئــًا طــوال مــدة احتالــه 

املدينة".
"لكــن  بالقــول:  الهدمــي  واســتدرك 
يســتطيعون  ال  وحدهــم  املقدســين 
وظلمــه،  االحتــال  حــرب  آلــة  مواجهــة 
بهــم  ل  ســُينكِّ فيهــم  اســتفرد  إذا  فهــو 
بــكل األشــكال، كــام يحــدث يف الحيــاة 
اليوميــة لهــم، فقدرتهــم عى التحمل ال 

تكفي".
التحــرك  الغربيــة  الضفــة  "عــى  وتابــع: 
تحركهــا  فعنــد  الحــل  مفتــاح  فهــي 
وســيبقى  املوازيــن  كل  ســتنقلب 
يفعــل  مــاذا  يعلــم  ال  خائــرًا  االحتــال 

ملواجهة شعبنا".
وأشار الهدمي إىل أن "مسرة األعام" 
الوقــت  نفــس  يف  وتهويديــة  رمزيــة 
القــدس  مدينــة  وحــدة  عــى  للداللــة 
تحت ســلطة االحتال وســيادته، وهي 
القــدس  يف  العــام  الطابــع  يف  تؤثــر 
بوجود املســتوطنن يف أماكن ليســت 

من الطبيعي أن يكونوا فيها بالعادة .
القــدس  أهــل  يعــد  االحتــال  أن  وبــن 
حــق،  وجــه  دون  متمرديــن  األصليــن 
ورعايــا موجوديــن يف مــا تعــّده عاصمــة 

دولة االحتال باعرتاف أمريي.
بــدوره بــّن رئيــس مركز القــدس الدويل 
يتخبــط  االحتــال  أن  خاطــر  حســن  د. 
القــدس"؛  "ســيف  معركــة  بعــد  كثــًرا 
مــا جعــل هنــاك اختاًفــا يف آراء قــادة 
مســرة  إقامــة  بخصــوص  االحتــال 
األعام فالقسم األكرب يرفض إجراءها.

أن  الواضــح  "لكــن  بالقــول:  واســتدرك 
أن  يريــد  واليتــه  انتهــاء  قبــل  نتنياهــو 
يــرتك بصمتــه يف محاولــة منــه لتفجــر 
األوضــاع لاســتحواذ عــى املزيــد مــن 
املتطــرف  اليمــن  قبــل  مــن  التأييــد 
التــي  الهيــكل"  "جامعــات  خاصــة 
سياســات  رســم  يف  كبــر  صــوت  لهــا 

االحتال تجاه املدينة املحتلة".
تبعات المسيرة

ومــع تخــوف االحتــال مــن تبعــات عقد 
الســيناريوهات  فــإن  املســرة،  هــذه 
التــي يتــم تناولهــا بشــأنها ســتفرغها مــن 

مضمونها.
حققتــه  الــذي  "الــردع  خاطــر:  وأضــاف 
املقاومــة يف القــدس واســتمرارها يف 
بالقــدس  املــس  مــن  االحتــال  تحذيــر 

يصعب األمر أمام االحتال".
خصوصــًا  املقدســين  أن  إىل  وأشــار 
جاهــزون  عمومــًا  والفلســطينين 
للتحــرك ضــد أي تــرف للمســتوطنن 
الــذي  النــر  مســتندين يف ذلــك إىل 
حققتــه املقاومة يف "ســيف القدس"؛ 
مــا يجعــل االحتــال يخــى مــن عــودة 
املواجهات مع املقدسين كام حدث 

يف "باب العامود".
وقــال خاطــر: "االحتال يعيش كابوســًا 
"ســيف  يف  حــدث  مــا  عــودة  مــن 
رؤســاء  معظــم  فــإن  لــذا  القــدس"، 
بعــدم  يناشــدون  األمنيــة  أجهزتهــا 
الســامح لها، فاملســتوطنون مل يعودوا 
يجرؤون عى الحركة بالشوارع كام يف 

السابق فهناك خوف من قبلهم".

الدوليــة إىل أن يتعاملــوا بطريقــة صحيحــة مــع 
هذه املعاناة وتغير الواقع من خال التدخل 
إلنهــاء الظلــم الواقــع عــى األرسى ألن ما يجري 

غر أخاقي ومناٍف لكل املواثيق الدولية.
من جانبها طالبت زوجة الشيخ جامل باإلفراج 
وإنهــاء  بــرشى  وابنتهــا  زوجهــا  عــن  الفــوري 

معاناتهام يف االعتقال اإلداري.
الفلســطيني  الشــعب  اللــه"  عبــد  "أم  ودعــت 
للتضامــن مــع األرسى والوقــوف ضــد االعتقــال 
اإلداري ألنه إجرام بحق اإلنسان الفلسطيني. 
بــدوره وجــه النائــب مصطفــى الربغــويث األمن 
العــام للمبــادرة الوطنيــة التحيــة للشــيخ جــامل 
الطويــل الــذي يقــوم بعمــل إنســاين تضامنًا مع 

ابنته األسرة برشى.
يف  مــكان  يوجــد  ال  أنــه  إىل  الربغــويث  وأشــار 
)إرسائيــل(  تفعلــه  مــا  فيــه  ميــارس  العــامل 
االعتقــال  خــال  مــن  األرسى  بحــق  إجــرام  مــن 

اإلداري.
ينســاكم  ولــن  مل  "شــعبكم  الربغــويث:  وقــال 
وحريتكــم ســتأيت وهــذا الشــعب الــذي أثبــت 
مبقاومتــه وصمــوده أنــه أقوى مــن املحتل قادر 
عى تحريركم وسيأيت الوقت الذي ينعم فيه 

الشعب الفلسطيني بحريته".
خليــل  الســيايس  الناشــط  أوضــح  جانبــه  مــن 
عســاف أن رســالة الوقفــة هــي أن الشــعب مــع 
األرسى يف الســجون وأن االعتقــاالت لــن تثنــي 
طريــق  اســتمرار  عــن  الفلســطيني  الشــعب 

املقاومة ومواجهة االحتال.
ويواصــل األســر الطويــل إرضابــه املفتــوح عــن 
الطعــام لليــوم العــارش عــى التــوايل احتجاًجــا 
ــا البنتــه  عــى اســتمرار اعتقــال االحتــال إداريًّ

برشى، دون توجيه أي تهمة.

النارصة/ فلسطن:
عــى  إنــه  امــس:  إرسائيليــون  محللــون  قــال 
الرغــم مــن عــدم تطايــر الصواريــخ من غــزة، فإّن 
تنتــِه  مل  واالحتــال  املقاومــة  بــن  املواجهــة 
بعــد، مشــرين إىل أّن غــزة تشــكل تحديا أمنيا 

للحكومة الجديدة.
وقــال مســترشق إرسائيــي: إن "شــهًرا مــّر عــى 
انــدالع القتــال األخــر )العــدوان( يف غــزة، يف 
حــن تقــوم )إرسائيــل( بحملــة انتقاميــة هادئــة 
ضــد حــامس، وعــى الرغــم مــن أن الصواريــخ 
فــإن  اإلرسائيليــن،  رؤوس  فــوق  تحلــق  ال 
هــذه املواجهــة مل تنتــِه بعــد، بعــد أن هــددت 
)إرسائيل( بإعادة غزة بضع سنوات إىل الوراء، 

وهي تقوم بذلك بالفعل"، عى حد قوله.

بصحيفــة  مقــال  يف  خوجــي،  جــايك  وأضــاف 
يف  مشــكلة  تواجــه  اليــوم  "غــزة  أن  معاريــف، 
تجميــد املنحــة املاليــة القطريــة، واحتــامل أن 
تحــدث مشــكلة يف التيــار الكهربــايئ، وعمــود 
الناقــات الــذي ينطلــق يوميــا عنــد معــرب كــرم 
أبو سامل، ويحمل معه الوقود ملحطة الكهرباء 
الوحيــدة بقطــاع غــزة، مل ُيَر هناك منذ شــهر أو 
لســتة  الصيــد قلصــت  أن مســاحة  كــام  أكــر، 
الصيــد  محصــول  فــإن  لذلــك  ونتيجــة  أميــال، 

يكاد يكون صفرًا".
وأشــار إىل أن "معــرب إيــرز مغلــق أمــام دخــول 
مــن  الفلســطينين  واملــرىض  التجــار  وخــروج 
تصــل  أن  املفــرتض  مــن  كان  أنــه  كــام  غــزة، 
األمــوال القطريــة هــذا األســبوع، لكنهــا أوقفت 

أمــام  أننــا  رغــم  أبيــب(،  )تــل  مــن  بتعليــامت 
ألــف مســتحق، يحصــل كل منهــم عــى   100

اآلالف  عــرشات  وهنــاك  ا،  شــهريًّ دوالر   100

مــن املوظفــن الحكوميــن يتقاضــون رواتــب 
متواضعــة، وكا هذيــن العنريــن يخــرج مــن 

خزائن الحكومة القطرية مبوافقة )إرسائيل(. 
وأكــد أنــه "إذا مل يوجــد حــل ملوضــوع املنحــة 
القطرية، فقد تقّيم حامس الوضع من جديد، 
وجــود  عــدم  ألن  التــرف،  كيفيــة  يف  وتفكــر 
تدفــق  وانقطــاع  املــايض،  يف  كــام  كهربــاء 
الدوالرات، يعدان خطوة قاســية ضد حامس، 
العقوبــات  هــذه  مــن  )إرسائيــل(  بــه  تقــوم  ومــا 
يعــد وســيلة إســرتاتيجية تعــوض عــن الدونيــة 
يســتحقه  مــا  تعــِط  مل  إذا  لكنهــا  العســكرية، 

حــامس  فســتأخذه  غــزة،  يف  الفلســطينيون 
إلرضــاء  وســيلة  اللغــة  هــذه  أن  وتــرى  بالقــوة، 

الجمهور الفلسطيني".
الكاتبــة  شــوفال،  ليــاخ  قالــت  حــن  يف 
غــزة  يف  األمنــي  "التحــدي  إن  اإلرسائيليــة: 
املقبلــة،  االحتــال  لحكومــة  مهــامًّ  ســيكون 
يف  اليمــن  ســيؤدون  الذيــن  للــوزراء  خاصــة 
البداية، فالساحة يف القطاع متفجرة، وجيش 
االحتــال يســتعد لــكل االحتــامالت، وســتكون 
كل حادثــة أمنيــة مهمة عملية اختبار للحكومة 
خــربة  لديهــم  ليــس  أشــخاص  مــع  الجديــدة، 

أمنية كبرة". 
)إرسائيــل  بصحيفــة  مقــال  يف  وأضافــت 
اليــوم(، أن "الواقــع األمنــي ال ينتظــر الحكومــة 

الجديــدة، فحكومــة البيد-بينيــت التــي يتوقــع 
إعانهــا اليــوم، لــن يكــون لهــا أيــام أريحيــة يف 
تفجــرا  األكــر  الســاحة  لكــن  األمنيــة،  الســاحة 
يف املســتقبل القريــب هــي غــزة، فرغم انتهاء 
حربهــا األخــرة قبــل أقــل مــن شــهر، فــإن رصاعــا 

آخر سيتطور معها". 
وأشــارت إىل أن "تشــكيل الحكومــة الجديــدة 
ستشكل نقطة حساسة يف الوقت املناسب، 
وال يســتبعد احتامل أن تحاول حامس تعطيل 
التقييــامت  ويف  الحكومــة،  انتقــال  عمليــة 
التــي أجريــت هــذا األســبوع، تبــن أن الخيــار 
املعقول هو أن املنظامت املسلحة لن تطلق 
النــار عــى )إرسائيــل( كــام فعلــوا إبــان انــدالع 

الحرب األخرة".
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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        

تعلــن جمعيــة إســناد املجتمــع عــن طرح عطاء رقــم 2021/03م.توريد نظام 
طاقــة شمســية، ويشــمل العطــاء عــى تنفيــذ جميــع األعــامل الازمــة النجــاز 
مــرشوع توريــد وتركيــب نظــام طاقــة شمســية ضمــن الــرشوط واملواصفــات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء فعــى الــرشكات الراغبــة بالدخــول يف 

العطاء إتباع التعليامت والرشوط التالية:
1. األسعار بالشيكل  وتشمل رضيبة القيمة املضافة .

2.  األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 30 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

3. إرفــاق شــيك بنــيك )شــيك مصــدق( بقيمــة %5 مــن قيمــة العطــاء وبظــرف 

منفصل عى ان يكون ساري املفعول ملدة ال تقل عن ثاثة أشهر وال تقبل 
املبالغ النقدية او الشيكات الشخصية.

4. عى الرشكة ان تكون مسجلة رسميا لدى دوائر الرضيبة ، ويجب تقديم 

خلو طرف من رضيبة القيمة املضافة وإرفاق شهادة التسجيل.
5. ميكن للرشكات الراغبة باالشراك  يف هذا العطاء الحصول عى نسخة من 

وثائــق العطــاء مــن مقــر الجمعيــة الكائــن يف ) محافظة خان يونــس _ خزاعة بجوار 
مبنى البلدية الجديد( مقابل دفع رسوم )100شيكل( مائة شيكل غري مسردة، 
2021م. مــن الســاعة التاســعة صباحــا حتــى  13 يونيــو  يــوم األحــد  ابتــدءا مــن 
الســاعة الواحــدة ظهــرًا ، علــاًم بــأن االجتــامع التمهيــدي يــوم الخميــس 17 يونيــو 
2021م. الســاعة الحادية عرش صباحًا مع العلم بأن آخر موعد لتســليم كراســة 

العطاء بالظرف املختوم يوم االثنني املوافق 21 يونيو 2021م. الساعة الثانية 
عرش ظهرًا، عى أن تفتح املظاريف الساعة الثانية عرش ظهرًا يف نفس اليوم.

مالحظات هامة :   - مثن  نسخة العطاء غري مسردة.
                                    - يحق للجمعية تجزئة العطاء مع ذكر األسباب.

                                    - رسوم اإلعان عى من يرسو عليه العطاء.
                                    - يحق للجمعية إلغاء العطاء مع ذكر األسباب.

                     - الجمعية غري ملزمة بقبول اقل األسعار دون إبداء األسباب.

ملزيد من املعلومات يرجى التواصل عى هاتف/ 2084314 جوال/ 0599451226.

طرح عطاء رقم 2021/03
توريد وتركيب نظام طاقة شمسية

ل مسؤوليته إدارة السجون اعتداء "الجنائيني" عىل األرسى.. انتهاك إرسائييل تتحمَّ

إحالة مئات امُلحرَّرين للتقاعد القرسي.. السلطة ترضخ لضغوط االحتالل  بتهديد وابتزاز النشطاء.. السلطة تحاول أن توقف انتقادات معارضيها 

استئناف االعتصام 
األسبوعي ألهايل 
األســـــرى مبقــــــر 
الصليب األحمر بغزة

غزة/ فلسطني:
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة  أعلنــت 
واالســامية واملؤسســات يف قطاع غزة، 
عــن عــودة االعتصــام األســبوعي ألهــايل 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  األرسى مبقــر 
غــٍد  يــوم  مــن  بــدءا  غــزة  مبدينــة  األحمــر 

االثنني.
وأوضحت اللجنة  يف بيان لها أمس، أن 
هــذا االعتصــام املنتظــم يهــدف لتقديــم 
لــأرسى  واالســناد  الدعــم  أشــكال  كافــة 
ألبشــع  يتعرضــون  الذيــن  الفلســطينيني 
املامرســات والجرائم العدوانية عى يد 

االحتال االرسائييل .
ودعت كافة أهايل األرسى واملشــاركني 
واالجــراءات  التدابــري  اتخــاذ  لــرضورة 

الوقائية من وباء كورونا.

رام الله- غزة/ محمد أبو شحمة:
يف  األمنيــة  وأجهزتهــا  الســلطة  تتوقــف  ال 
وزجهــم  النشــطاء  ماحقــة  عــن  الغربيــة  الضفــة 
واملقايضــة  االبتــزاز  ومامرســة  ســجونها،  يف 
مــع معارضــني آخريــن لهــا، بهــدف التوقــف عــن 

انتقادها عرب مواقع التواصل االجتامعي.
وخــال اآلونــة األخــرية شــنت أجهزة أمن الســلطة 
العديــد  طالــت  واســتدعاءات  اعتقــاالت  حملــة 
مــن املواطنــني والنشــطاء عــى خلفيــة االنتــامء 
والتعبــري  الــرأي  حريــة  الســيايس، وملامرســتهم 
عــى وســائل التواصــل االجتامعــي أو املشــاركة 

يف فعاليات شعبية.
ويف حــني متــارس أجهــزة أمن الســلطة التعذيب 
والتحقيــق الطويــل مــع املعتقلــني السياســيني، 
زيارتهــم،  الحقوقيــة  املؤسســات  طلــب  ترفــض 

وفق شهادات حقوقية.
تعرضــوا  مــن  آخــر  غنيــامت،  لينــا  املواطنــة 
لابتــزاز مــن قبــل أجهــزة أمــن الســلطة وتحديــًدا 
جهــاز األمــن الوقــايئ، مــن أجــل دفعهــا للتوقــف 
انتقــاد الســلطة عــرب حســاباتها عــى موقــع  عــن 

التواصل االجتامعي.
وخضعــت غنيــامت لتحقيــق طويــل بعــد زيارتهــا 
الواليــات  مــن  قادمــة  الغربيــة  للضفــة  األخــرية 
املتحــدة، حيــث حقــق معهــا جهــازا املخابــرات 

والوقايئ، وصادروا هاتفها النقال.
وتقــول غنيــامت يف فيديــو نرشتــه عــرب حســابها 
إســقاط  خليــة  "هنــاك  "فيســبوك":  موقــع  يف 
وابتــزاز تابعــة لأجهــزة األمنيــة يف رام اللــه، وقــد 
عــوديت  وبعــد  هاتفــي،  الخليــة  هــذه  صــادرت 
عــرب  تهديــدات  وصلتنــي  املتحــدة  للواليــات 
الشــخصية  بيانــايت  بنــرش  وهميــة  حســابات 

املوجودة عى الهاتف".

صــوري  بنــرش  "هــددوا  غنيــامت:  وتضيــف 
الشخصية دون حجاب للعامة إذا مل أتوقف عن 
انتقاد السلطة عرب مواقع التواصل االجتامعي".

مخالفة القانون األساسي
أجــل  مــن  محامــون  فريــق  محامــي  أكــد  بــدوره 
العدالــة، ظافــر صعايــدة، أن الســلطة وأجهزتهــا 
مــع  مختلفــة  بطــرق  االبتــزاز  بالفعــل  متــارس 
ذلــك  بــني  ومــن  السياســيني،  املعتقلــني 
ملحامــني  التوكيــات  إعطــاء  بوقــف  مطالبتهــم 

يعملون من أجل اإلفراج عنهم.
وقــال صعايــدة يف حديثه لـ"فلســطني": "شــنت 
أجهزة أمن السلطة بعد توقف العدوان عى غزة 
حملة اعتقاالت واسعة طالت مواطنني ونشطاء 
مــن خلفيــات سياســية متعــددة وأخــرى متصلــة 
املكفــول  الــرأي  عــن  بالتعبــري  مبــارش  بشــكل 

مبوجب القانون األسايس الفلسطيني".
وأضــاف صعايــدة: "بعــد الحملــة ال يــزال هنــاك 
تعــرض  منهــم  وعــدد  الســجون،  داخــل  موقفــان 
آخــر  ومعتقــل  الطويــل،  والتحقيــق  للتعذيــب 
الطعــام  عــن  مفتــوح  إرضاب  يف  دخولــه  أعلــن 

احتجاًجا عى اعتقاله والتحقيق معه".
وأوضــح أن أجهــزة أمــن الســلطة مــددت اعتقــال 
إيــاد رفاعيــة ملــدة 11 يوًمــا، بتهم "إثارة النعرات 
اعتقــال  مواصلــة  إىل  إضافــة  العنرصيــة"، 
عريــف،  منطقــة  شــباب  مــن  خاصــة  العــرشات، 

بتهم حرق مركز رشطة املنطقة.
20 حالــة  يقــارب  مــا  أن هنــاك  وبــني صعايــدة 
الواقــع  الــذم  بــني  فيــام  التهــم  توزعــت  اعتقــال 
عــى الســلطة أو ذم مقامــات عليــا، وتهمــة إثارة 
بقانــون  ُيعــرف  ملــا  اســتناًدا  الطائفيــة  النعــرات 

الجرائم اإللكرونية. 
االعتقــاالت  حملــة  شــن  مواصلــة  أن  وأوضــح 

ضــد النشــطاء، دون دليــل فعــيل أو مــربر يجيــز 
إجحــاف  عــى  ينطــوي  اعتقالهــم،  اســتمرار 
بحقوقهــم وانتقاصــًا من ضامناتهم يف الحصول 
عــى جميــع ضامنــات املحاكمــة العادلــة التــي 
أكدهــا القانــون األســايس الفلســطيني وكذلــك 
االتفاقيات الحقوقية املوقعة من قبل السلطة.

توقيــف  قانونيــة  عــدم  إىل  صعايــدة  وأشــار 
بدايــة  منــذ  اعتقلــوا  الذيــن  املعتقلــني  جميــع 
الحملــة، مبــا يف ذلــك الذيــن ُأفــِرج عنهــم أو من 
بقــي قيــد التوقيــف حتــى اللحظــة، "وجميعهــم 
مــن  قانونيــة  توقيــف  مذكــرة  إبــراز  دون  اعتقــل 
جهــات االختصــاص، وعليه فإن جميع إجراءات 

التوقيف باطلة".
والقانــون  الحــق  رئيــس مجموعــة  بــدوره كشــف 
غانــدي  الدوليــة،  واالستشــارات  للمحامــاة 
الضفــة  يف  الســلطة  أمــن  أجهــزة  أن  ربعــي، 
ارتكبــت مخالفــة قانونيــة واضحــة من خال نقل 
توقيفهــم وســكنهم  أماكــن  مــن  أحــد املوقفــني 

إىل أريحا.
وقــال ربعــي يف حديثــه لـ"فلســطني": "رصدنــا 
نقــل  يف  األمنيــة  واللجنــة  للمحافــظ  دوًرا 
املوقفــني إىل أريحــا، وضعنــا بهــذا اإلجراء أمام 
محكمة العدل العليا، فهذا اإلجراء يعد تحكاًم 
والنيابــة  القضــاء  يف  األمنيــة  اللجنــة  قبــل  مــن 

العامة".
وأوضح أن نقل املوقفني من قبل اللجنة األمنية 
للموقفــني،  معاملــة  إســاءة  "يعــد  أريحــا،  إىل 

ومًسا بكرامتهم ويحرمهم زيارة عائلتهم".
وأضــاف ربعــي أنــه كان عــى القضــاء أن يتخــذ 
ا بإعادة املوقفني إىل أماكن ســكنهم  قراًرا فوريًّ
توقيفهــم يف  اســتمرار  وعــدم  يف محافظتهــم، 

أريحا.

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:
عبــاس  محمــود  الســلطة  رئيــس  يصــدق  مل 
حــني وعــد املحريني بعــدم املس برواتبهم، 
حكومــة  تواصــل  إذ  الوظيفيــة،  مكانتهــم  أو 
اســتيعاب  يف  املامطلــة  اشــتية  محمــد 
اآلالف منهــم موظفــني رســميني، إضافــة إىل 

إحالة املئات منهم إىل التقاعد القرسي.
وبدأ عدد من املحررين االعتصام يف مدينة 
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  وســط  اللــه  رام 
احتجاًجــا عــى إحالــة املئات منهــم للتقاعد 
القــرسي، وعــدم تســليمهم رواتبهــم تســليام 
منتظــام، أو الئقــا، ولكــن نتيجــة لضغوطــات 

من األجهزة األمنية تم تأجيل االعتصام.
تحويــل  عــن  الفلســطينية  البنــوك  وتوقفــت 
رواتب األرسى، بعد رسيان األمر العسكري 
الهيئــات  كل  مبعاقبــة  القــايض  اإلرسائيــيل 
رصف  يف  تشــارك  التــي  واملؤسســات 
رواتبهــم يف 31 ديســمرب املــايض، وهــو مــا 
دفع الســلطة يف رام الله لدفع رواتب ثاثة 

أشهر مقدما لأرسى.
مــارس/آذار  شــهر  منــذ  الســلطة  وتحولــت 
املــايض لــرصف رواتــب األرسى واملحرريــن 
يف  الربيــد  مكاتــب  عــرب  الشــهداء  وعوائــل 
الرصافــة  مكاتــب  وعــرب  الغربيــة،  الضفــة 

املالية يف قطاع غزة.
قانون تفريغ األسرى

وأكــد املحــرر، عرفات الربغويث، أن املئات 
مــن املحرريــن أعلنــوا الدخــول يف اعتصــام 
رام  يف  عرفــات  يــارس  الشــهيد  دوار  عــى 
اللــه احتجاجــًا عــى إحالتهــم قــرسًا للتقاعــد 
تأجيــل  تــم  أمنيــة  ألســباب  ولكــن  املبكــر، 

االعتصام.
لـــ "فلســطني":  الربغــويث يف حديثــه  وقــال 
املحرريــن  تحويــل  "هنــاك مامطلــة يف  إن 

وتــم  الرســمية،  الجهــات  مــن  للمؤسســات 
أن  رغــم  للتقاعــد  كبــري منهــم  عــدد  تحويــل 
عليــا،  شــهادات  يحمــل  منهــم  كبــريا  عــددا 
باملؤسســات  العمــل  يف  رغبــة  ولديهــم 

الحكومية".
وأضــاف: "تــم اســتبعاد عــدد مــن املحرريــن 
من االنضامم إىل العمل وإحالتهم للتقاعد 
تقاعــد  وهــو  الســيايس،  االنتــامء  بســبب 
مســمى  دون  متــت  إحالتهــم  ألن  قــرسي، 
وظيفــي، أو أن هنــاك أي حقــوق لأرسى، أو 

األمان الوظيفي لهم".
آالف   7 هنــاك  أن  إىل  الربغــويث  وأشــار 
إىل  منهــم   600 قرابــة  إحالــة  محــرر، متــت 
التقاعــد القــرسي رغــم أن أعامرهــم تــراوح 
عــى  قــدرة  ولديهــم  واألربعــني،  الـــ30  بــني 

العمل يف املؤسسات والوزارات.
وبــني أن تفعيــل قانــون تفريــغ األرسى وحــل 
الرواتب ال يزال غري قائم، حيث تم تحويل 
تسليم الرواتب إىل الربيد، ومن خاله يتم 

رصف الرواتب بطريقة مهينة للمحررين.
يف  ســيرشعون  املحرريــن  أن  إىل  ولفــت 
عليــه،  التحريــض  رغــم  مفتــوح  اعتصــام 
ال  الحــايل  الفلســطيني  الواقــع  أن  واالدعــاء 
يســمح بالبــدء بذلــك، بســبب املواجهــة مــع 

االحتال.
مــن جانبــه أكــد املحــرر فــراس الربغــويث، أن 
كامــل  انحــراف  بحــق املحرريــن  يحــدث  مــا 

وتطبيق ألجندة االحتال ضد املحررين.
"فلســطني":  لـــ  حديثــه  يف  الربغــويث  قــال 
هــي  ولكــن  رواتــب  ليســت  "القضيــة  إن 
الشــعب  أبنــاء  مــن  طويلــة  قاعــدة  تهميــش 
نتيجــة  بالبوصلــة  وانحــراف  الفلســطيني، 
التعاطــي  يتــم  مل  إرسائيليــة  ضغوطــات 
معهــا بظــروف صحيحــة، وتــم بإحالــة األرسى 

للتقاعد القرسي".
األرسى  عــن  تحــرٍّ  إجــراء  "تــم  وأضــاف: 
إحالتهــم  قــرار  اتخــاذ  قبــل  املتقاعديــن 
يف  دمجهــم  منــع  تــم  حيــث  للتقاعــد، 

املؤسسات الرسمية".
الذيــن  املحرريــن  مــن  الكثــري  أن  وبــني 
القــرسي يحملــون  للتقاعــد  إحالتهــم  متــت 
شــهادات جامعيــة عليــا، وإحالتهــم للتقاعد 

إهدار لطاقتهم.
تــم  االعتصــام  أن  إىل  الربغــويث  ولفــت 
تأجيلــه بعــد تشــكيل لجنــة أمنيــة أغلبهــا مــن 
املحرريــن  لدراســة رشوط  األمنيــة  األجهــزة 

ومطالبهم.
قطع وراتبهم

لــأرسى  واعــد  جمعيــة  مديــر  أكــد  بــدوره 
واملحرريــن، عبــد اللــه قنديــل، أن مطالــب 
وأبســط  وعادلــة،  مرشوعــة  املحرريــن 
بعــد  لهــم،  تقــدم  أن  يجــب  التــي  الحقــوق 
السنوات التي قضوها يف سجون االحتال 

اإلرسائييل.
"فلســطني":  لـــ  حديثــه  يف  قنديــل  وقــال 
وتــيسء  قــذرا  مسلســا  تواصــل  "الســلطة 
رواتبهــم،  قطــع  عــى  وتعمــل  للمحرريــن، 
ومتاطــل يف حــل ملفهــم املــايل وقضيتهــم 
التي تحتاج إىل جرة قلم من رئيس الســلطة 

ولكنه ميتنع عن حلها".
عــن  بالتوقــف  مطالبــة  "الســلطة  وأضــاف: 
لهــم،  رواتــب  وتوفــري  للمحرريــن،  اإلســاءة 
وإنهاء ملفهم بطريقة الئقة، لكون ما يحدث 
منظمــة  إســاءة  ورواتبهــم  املحرريــن  بحــق 
الســلطة،  رئيــس  مــن  وكــذب  مقصــودة، 
حيث يتم قطع رواتب مئات األرسى داخل 
الســجون وخارجها، والسلطة تحاول الظهور 

بأنها الحريصة عى األرسى".

غزة/ أدهم الرشيف:
عــن  العربيــة  الصحــف  إحــدى  كْشــف  جــاء 
إرسائيليــني  ســجناء  اعتــداء  يوثــق  فيديــو 
يقبعــون  فلســطينيني  أرسى  عــى  جنائيــني 
الصحــراوي،  النقــب  ســجن  قضبــان  خلــف 
ليثبــت حجــم االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا 
عــى حجــم  تقتــرص  تعــد  وأنهــا مل  األرسى، 
إدارة  ترتكبهــا  التــي  والجرائــم  االنتهــاكات 
مــن  مســؤوالن  ر  حــذَّ الــذي  األمــر  الســجون، 

خطورتها وتداعياتها.
ونــرشت صحيفــة "هآرتــس" العربيــة تحقيًقــا 
مــرة،  ألول  يعــرض  فيديــو  مقطــع  يتضمــن 
اإلرسائيليــني  الســجانني  اعتــداء  يوثــق 
وهــم  الفلســطينيني  األرسى  عــرشات  عــى 

مقيدون يف سجن النقب عام 2019.
املعتديــن  الســجناء  أن  الصحيفــة  وذكــرت 
تعرضــوا  أن  يســجل  مل  األرسى،  عــى 
األرسى،  عــى  اعتدائهــم  بعــد  للحســاب 

وأغلقت القضية فيام بعد.

مــن  اثنــني  طعــن  بعــد  أنــه  إىل  وأشــارت 
 55 تعــرض  "النقــب"  ســجن  يف  الحــراس 
حــراس   10 مــن  بالهــراوات  للــرضب  أســرًيا 
عى األقل، وتركوا األرسى مكبلني باألصفاد 
الحــني  ذلــك  ومنــذ  ســاعات،  األرض  عــى 
ترّقــى قائــد ســجن النقــب إىل قائــد منطقــة 

يف إدارة السجون.
يف املقابــل أكــد رئيــس هيئة شــؤون األرسى 
قــدري أبــو بكــر، أن حادثــة اعتــداء الجنائيــني 

عى األرسى ليست األوىل من نوعها.
أن  "فلســطني"  لصحيفــة  بكــر  أبــو  ويبــني 
اعتداء الجنائيني يتكرر لفظًيا بحق األرسى، 
مــن  بتمكينهــم  الســجون  إدارة  يتهــم  أنــه  إال 
ســجن  يف  األرسى  وجــود  ألماكــن  الوصــول 
النقــب لاعتــداء عليهــم جســدًيا والتنكيــل 

بهم.
الكاملــة  املســؤولية  الســجون  إدارة  وحمــل 
عــن االعتــداء الــذي تعرض لــه أرسى النقب، 
بفصــل  بــرضورة  ذاتــه  الوقــت  يف  مطالًبــا 

الجنائيني اإلرسائيليني متاًما حتى ال يتسنى 
لهم االعتداء عى األرسى الفلسطينيني.

اللفظيــة  االعتــداءات  مــن  العديــد  أن  وبــني 
والجسدية تعرض لها األرسى، خال تنقلهم 
انتقالهــم  خــال  أو  الســجون،  غــرف  بــني 

لعياداتها، أو مستشفيات االحتال.
وأضــاف أنــه نتيجــة لاحتــكاك الحاصــل فــإن 
األرسى  عــى  الجنائيــني  الســجناء  اعتــداء 
وارد ضمن مخطط وبتعليامت من مخابرات 

وإدارة سجون االحتال.
جانــب  إىل  تقــف  الســجون  إدارة  وتابــع: 
كل  ضــد  وهــي  اعتدائهــم،  يف  الجنائيــني 
إىل  وتهــدف  فلســطيني،  اســمه  يشء 
تدمــري نفســية األرسى الفلســطينيني وكــرس 

إرادتهم.
توثــق  األرسى  شــؤون  هيئــة  أن  إىل  ــه  ونبَّ
جميع االنتهاكات التي يتعرض لها األرسى، 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة  بهــا  وتخاطــب 
حــول  الحقوقيــة  واملؤسســات  األحمــر، 

ســجون  إدارة  ترتكبهــا  التــي  ســواء  العــامل، 
االحتــال وقواتهــا، أو الناتجــة عن اعتداءات 

ينفذها املعتقلون الجنائيون.
املؤسســات  وقــوف  رضورة  عــى  وشــدد 
عنــد  منهــا  الحقوقيــة  وخاصــة  املعنيــة 
مســؤولياتها تجــاه مــا يتعــرض لــه األرسى من 
جرائــم وانتهــاكات، محــذًرا مــن أن الصمــت 

عليها سيأيت مبزيد منها بحق األرسى.
من جهته قال مدير اإلعام يف وزارة األرسى 
عــى  االعتــداء  عمليــات  إن  عبــده،  إســام 
األرسى مل تتوقــف مــن إدارة ســجون وكذلــك 
وطــرق  بأســاليب  الجنائيــني،  الســجناء  مــن 
متنوعــة  أســلحة  اســتخدام  تشــمل  مختلفــة 

وكاب بوليسية.
وأكــد عبــده لصحيفــة "فلســطني"، اســتمرار 
لغــرف  االحتــال  قــوات  اقتحــام  عمليــات 
وأقسام األرسى، بهدف التنكيل بهم وتكدير 
حياتهــم وجعلهــا ال تطــاق، وإيجــاد حالــة مــن 

عدم االستقرار يف صفوف األرسى.

الســجناء  اعتــداء  فيديــو  أن  إىل  وأشــار 
ــف عــرشات  الجنائيــني يف ســجن النقــب خلَّ
بينهــم  األرسى،  صفــوف  يف  اإلصابــات 

حاالت خطرة.
سياســة  ضمــن  يــأيت  ذلــك  أن  إىل  وأشــار 
أن  رغــم  االحتــال  لحكومــة  ممنهجــة 
املعــارك  مــن  العديــد  خاضــوا  األرسى 
والخطــوات االحتجاجيــة لوضع حٍد لسياســة 
مل  الســجون  إدارة  أن  إال  االقتحامــات، 
توقفهــا، وتلجــأ دامًئــا إىل تكثيفهــا ومصادرة 

أجهزتهم الكهربائية وأغراضهم الشخصية.
وذكر أن إدارة السجون تتعمد وضع األرسى 
قــرب أقســام الجنائيــني، وغالبيتهــم مجرمون 
واعتقلــوا  إرسائيليــة،  لعصابــات  ينتمــون 
الرتكابهــم جرائــم كبــرية، والهــدف مــن ذلــك 
زيــادة االحتــكاك مــع األرسى ومتكينهــم مــن 
االعتداء عليهم، تزامًنا مع تواطؤ مؤسسات 
ضــد  وقضــاء  محاكــم  مــن  االحتــال  دولــة 

األرسى.

أبو بكــر: االعتــداء ناتــج عــن االحتكــاك 
ضمــن مخطــط ملخابــرات االحتـــالل

عبــده: انتهاكــات االحتــالل مل تتوقــف 
ضـد األســرى وبأساليــب وطــرق مختلفــة
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إعالن طرح عطاء
)CAAB-02 /03/ 2021( عطاء رقم

توريد مواد ومستلزمات أعمال صيانة
اإلنعــاش  مــروع  وضمــن  حانــون  بيــت  الزراعيــة  التعاونيــة  الجمعيــة  تعلـــن 
االقتصــادي مــن خــال توفــر فــرص عمل يف قطاع غزة وبإرشاف برنامج األمم 
 UNDP/PAPP املتحــدة االمنــايئ/ برنامــج مســاعدة الشــعب الفلســطيني
عــن طــرح عطــاء توريــد مــواد ومســتلزمات أعــال صيانــة، فعــى مــن يرغــب 
باملشاركة يف هذا العطاء واستام نسخة عن وثائق العطاء التوجه اىل مقر 
الجمعية يف بيت حانون ابتداء من يوم األحد املوافق 2021/06/13 بني 
الســاعة التاســعة صباحــًا وحتــى الثانيــة بعــد الظهر وحتى موعــد اقصاه نهاية 

دوام يوم األحد املوافق 2021/06/20 وذلك حسب التايل:
1. ان يكــون املــورد لديــه ســجل تجــاري معتمــد وســاري املفعــول حســب 

االصول املتبعة.
2. يفضل من لديه خربة سابقة يف تنفيذ مشاريع مشابهة.

3. يخضع املروع لنظام الفاتورة الصفرية.

4. قيمة رسم رشاء كل كراسة عطاء كالتايل:

رقم
قيمة رسم رشاء الوصفالعطاء 

كراسة العطاء
A/150 دوالرتوريد مواد ومستلزمات أعال الكهرباء

B/1
توريد مواد ومستلزمات أعال ترميم 

50 دوالرودهان ونجارة 

5. تقديــم تامــني ابتــدايئ لدخــول العطــاء بقيمــة 500 دوالر أمريــي ســاري 

املفعول ملدة 90 يوم عن كل عطاء.
6. تعقــد الجلســة التمهيديــة لجميــع العطــاءات يف مقــر الجمعيــة التعاونيــة 

الزراعية يف بيت حانون شارع السكة وذلك الساعة العارشة صباحًا من يوم 
األحد املوافق 2021/06/20.

7. تســلم املظاريــف املغلقــة واملختومــة اىل الجمعيــة يف مقرهــا يف بيــت 

حانون يوم الثاثاء املوافق 2021/06/22 حتى الساعة الثانية عر ظهرًا 
ويتم فتح العطاء بنفس اليوم والساعة.

8. رســوم االعــان يف الصحــف تكــون عــى مــن يرســو عليــه العطــاء وتدفــع 

فور الرتسية.
9. يحــق للجمعيــة تأجيــل العطــاء أو متديــده أو الغــاءه دون ابــداء االســباب 

ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
10. الجمعية غر ملزمة بقبول أقل االسعار.

11.  ملزيد من االستفسار واملعلومات االتصال عى مقر الجمعية يف بيت 

حانون - شارع السكة - تليفون: 2482133 أو جوال رقم 0566100112

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

إعــالن مناقصــة لصالح توريد أضاحي حية ضمن مشــروع " 
توزيع لحوم األضاحي على األسر الفقيرة في قطاع غزة" 
تعلن جمعية غزي دستك – مكتب قطاع غزة –عن طرح عطاء توريد أضاحي 
حية لصالح مروع " توزيع لحوم األضاحي عى األرس الفقرة يف قطاع غزة " 
وذلك تبعًا للروط واملواصفات املوضحة يف كراســة ووثائق العطاء. فعى 
الركات ذات االختصاص واملسجلة رسميًا والتي ترغب باملشاركة يف هذا 
العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا الكائــن مبدينــة غــزة – مفــرتق 
الزهارنة – عارة أبو حليمة – الطابق الخامس؛ للحصول عى كراسة العطاء، 
وذلك خال ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة 

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. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

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

3. يجــب أن تكــون األســعار ســارية املفعــول ملــدة 90 يومــًا مــن آخــر موعــد 

لتسليم العطاء، ويجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر.
4. أن تكــون الركــة قــادرة عــى توفــر فواتــر رضيبيــة، مــع تقديــم شــهادة 

خصم من املنبع ملن يرسو عليه العطاء. 
5. يجــب أن تكــون األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر، مــع إرفــاق شــهادة خلــو 

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

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

إبداء األسباب وهي غر ملزمة بقبول أقل األسعار.

 لاستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عى 
جوال رقم 0592460110 يف أوقات الدوام الرسمي. 

مع تحيات جمعية غزي دستك  
مكتب قطاع غزة

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 املحــي وبــذل أقــى  قــدر مــن الجهــود ملســاعدة املواطنني يف فلســطني 
إجــراء  أجــل  مــن  مجــاالت  عــدة  الرتكيــة 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 املاحظات 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 مسرتدة .

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 اإلعان  يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء .

7. آخر موعد لتسليم العطاء هو يوم الثاثاء 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 ممثي الركات ملن يرغب .

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

محمد حجي موبايل رقم - 0594220272

    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  أمريــي(  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                                                                              

خبري إرسائييل: التنسيق األمني مع السلطة متواصل رغم حادثة جنني

"التعليم" تستعد لعقد 
امتحانات الثانوية العامة 
وتحذف أجزاًء من املنهاج

غزة/ أدهم الريف:
لعقــد  كاملــة  اســتعداداتها  بغــزة،  والتعليــم  الرتبيــة  وزارة  أنهــت 
اختبــارات الثانويــة العامــة يف 24 يونيــو/ حزيــران الحــايل، بحســب 
نائــب مديــر عــام االمتحانــات يف وزارة الرتبيــة والتعليــم بغــزة جــال 

يوسف.
وبني يوسف لـصحيفة "فلسطني"، أمس أن الوزارة لجأت إىل حذف 
أجزاء من املنهاج الدرايس بنسبة ترتاوح بني 35-30 باملئة لجميع 
املســبب  "كورونــا"  فــروس  جائحــة  تداعيــات  بســبب  املباحــث، 
للمؤسســات  شــامل  إغــاق  مــن  تاهــا  ومــا  "كوفيــد19-"،  ملــرض 

التعليمية.
ه إىل أن الوزارة ستعقد اختبارات الثانوية العامة ضمن بروتوكول  ونبَّ
صحــي يضمــن الوقايــة مــن جائحــة "كورونــا"، ويشــمل ذلــك تجهيــز 

قاعات معقمة والحرص عى ارتداء الكامة والتباعد بني الطلبة.
ألــف طالــب وطالبــة ســيتقدمون الختبــارات   37 مــن  أكــر  وبــنّي أن 
الثانويــة العامــة بغــزة، مشــًرا إىل أنــه كان يفــرتض عقدهــا يف 14 
يونيــو الحــايل، لكــن بســبب تداعيــات العــدوان اإلرسائيــي عــى غزة 

تقرر تأجيلها عرة أيام.
وبــني أن الــوزارة اختــارت 2500 مصحــح، و4500 مراقــب لقاعــات 

االمتحان، وحددت 218 قاعة الختبار الطلبة.
االحتــال  التــي شــنتها مقاتــات جيــش  الجويــة  الرضبــات  أن  وبــني 
ألقحــت أرضاًرا جزئيــة ببعــض املدارس وقاعات االختبارات، ولجأت 

الوزارة إىل تغيرها لتوفر بيئة مناسبة للطلبة.
وأشــار إىل أن الــوزارة قــررت الســاح ملتــرضري العــدوان اإلرسائيــي 
الثانويــة مراعــاة لظروفهــم،  الثانيــة مــن اختبــارات  بالــدورة  االلتحــاق 
مشــًرا إىل أن الــوزارة ســتعمل عــى توفــر الدعــم النفــي للطلبــة 

املتقدمني لاختبارات خاصة بعد العدوان اإلرسائيي.
واستشــهد أكر من 250 شــهيًدا، يف حني دمرت طائرات االحتال 
عــدًدا كبــًرا مــن األبــراج الســكنية واملكاتــب اإلداريــة واملؤسســات 
اإلعاميــة خــال العــدوان العســكري عــى غــزة وبعــده بــني 11-21 

مايو/ أيار املايض.

الشعبية والدميقراطية: تأجيل لقاء القاهرة يطيل 
االنقسام ويؤثر يف الحالة الوطنية

النارصة/ فلسطني:
قال خبر عسكري إرسائيي: إن "حادثة 
قتــل عنــرَصي أمــن الســلطة قبــل أيــام يف 
مدينة جنني، غر عادية بكل املقاييس، 
ما حدا بـ)إرسائيل( إىل أن تبعث برسالة 
فوريــة إىل الســلطة الفلســطينية مفادهــا 
أن الحادثــة جــاءت مــن خــال مزيــج مــن 
التــي  النتيجــة  هــي  وليســت  الظــروف، 
أرادتها، لكن أفراد القوات الخاصة كانوا 

يف خطر، وواجهوا خطر املوت".
وأضــاف أمــر بار-شــالوم يف تقريــر عــى 
أقــل  "قبــل  أنــه  إرسائيــل"،  "زمــن  موقــع 
أعلنــت   ،2020 نوفمــرب  يف  عــام،  مــن 
التنســيق  عــودة  الفلســطينية  الســلطة 

األمنــي مــع )إرسائيــل(، بعــد قرابــة نصــف 
ترصيحــات  بســبب  تقليصــه  مــن  عــام 
نتنياهــو  بنيامــني  االحتــال  وزراء  رئيــس 
ضــم  خطــة  تنفيــذ  احتــال  بخصــوص 

مناطق يف الضفة الغربية.
الفلســطيني  "الجانبــني  أن  إىل  وأشــار 
واحــدة،  غرفــة  اجتمعــا يف  واإلرسائيــي 
لفهــم مــا حــدث يف جنــني، وللتأكيــد أن 
مــا حصــل لــن يؤثر يف اســتمرار التنســيق 
األمنــي بشــكل وثيــق وفعــال، ال ســيا أن 
جنــني منــذ بدايــة االنتفاضة الثانية، تعد 
خصبــة  وأرضــا  جــدا،  راديكاليــة  مدينــة 
اإلســامي  والجهــاد  حــاس  لحركتــي 
فتــح،  حركــة  يف  املســلحة  والعنــارص 

صعوبــة  الفلســطينية  الســلطة  وتجــد 
بالغــة بالعمــل فيهــا، ال ســيا يف مخيــم 

الاجئني عى تالها الغربية".
وأوضح أن "عنارص تنظيم فتح يسيطرون 
عــى أجــزاء كبــرة مــن املخيــم، وغالبًا ما 
والجهــاد  حــاس  نشــطاء  مــع  يتعاونــون 
فيهــا  تدخــل  مــرة  كل  ويف  اإلســامي، 
ينتهــي  املخيــم،  إىل  االحتــال  قــوات 
وتراجعهــا،  النــار،  إطــاق  بتبــادل  األمــر 
مــن  بــه  بــأس  ال  عــدد  وجــود  بســبب 
مــن قبيــل الصدفــة أن  األســلحة، وليــس 
يتــم اختيــار الجيــش لتنفيــذ االعتقــاالت 

ضد املطلوبني".
وأوضح أن "عنارص الرطة الفلسطينية 

مل  الحــادث  مــكان  إىل  ذهبــوا  الذيــن 
إرسائيلّيــة  قــوة  كانــت  أنهــا  يفهمــوا 
متخفية، وفتحوا النار خوفا من أن تكون 
كالعــادة،  محليــة  فلســطينية  عنــارص 
االعتقــال  أنشــطة  عــن  ــغ  ُيبلَّ ال  حيــث 
اإلرسائيليــة يف الوقــت الفعــي ألجهــزة 
دقائــق  بعــد  ولكــن  الفلســطينية،  األمــن 
يف  ورمبــا  االعتقــال،  تنفيــذ  مــن  فقــط 
قــد  األوان  كان  بالــذات،  الحادثــة  هــذه 

فات".
األيــام  أن  فيــه  شــك  ال  "مــا  أنــه  وأكــد 
الــيء  بعــض  متوتــرة  ســتكون  املقبلــة 
وتلــك  اإلرسائيليــة  األمــن  قــوات  بــني 
الخاصــة بالفلســطينيني، ومــا يزيــد هــذا 

التوتــر ذلــك الوضــع الدقيــق الــذي تجــد 
اآلن،  فيــه  نفســها  الفلســطينية  الســلطة 
الشــارع  احتجاجــات  تخــرج  أن  خشــية 

الفلسطيني عن السيطرة".
يف  األمنــي  "الهــدوء  إن  بالقــول:  وختــم 
أمنيــة  مصلحــة  يعــد  الغربيــة  الضفــة 
واإلرسائيــي،  الفلســطيني  للجانبــني، 
املتوقعــة  الوخيمــة  العواقــب  ورغــم 
لهــذه الحادثــة عــى الضفــة الغربية، فإن 
والجهــاد  حــاس  لنشــاطات  التصــدي 
يــزال  ال  الغربيــة  الضفــة  يف  اإلســامي 
الســلطة  أمــن  مشــرتكة ألجهــزة  مصلحــة 
وحيويــة  بــل  و)إرسائيــل(،  الفلســطينية 

للطرفني".

غزة/ نور الدين صالح:
الشــعبية  الجبهتــان  قالــت 
والدميقراطية إن تأجيل اجتاع 
الفصائل يف القاهرة جاء عقب 
بــني  السياســية  الــرؤى  تبايــن 
وشــددتا  الفلســطينية،  القــوى 
عــى أن هــذا التأجيــل ينعكــس 
ســلبيًا عــى الحالــة الفلســطينية 
البيــت  ترتيــب  إعــادة  وإمــكان 

الفلسطيني.
الوطنــي  الحــوار  مــرص  وأرجــأت 
مــن  كان  الــذي  الفلســطيني 
املقــرر انطاقــه مطلــع األســبوع 
"انشــغاالت  بســبب  الجــاري، 
خاصــة" لــدى املخابــرات العامة 

املرصية راعية الحوار.
العاقــات  دائــرة  مســؤول  وقــال 
السياســية يف الجبهــة الشــعبية 
لقــاء  تأجيــل  إن  الطاهــر:  ماهــر 
يف  ســلبيًا  يؤثــر  الفصائــل 
التحريــر  منظمــة  إصــاح  إمــكان 

ومؤسساتها.
لصحيفــة  الطاهــر  وأوضــح 
تأجيــل  أن  "فلســطني" 
حالــة  ُيبقــي  الفصائــل  حــوار 
الســاحة  الســائدة يف  االنقســام 
مؤكــدًا  هــي،  كــا  الفلســطينية 
رضورة بــذل املزيــد مــن الجهــود 
رؤيــة  إىل  للوصــول  الراميــة 

مشرتكة.
رضورة  إىل  كذلــك  وأشــار 
ورؤيــة  برنامــج  عــى  االتفــاق 

خيــار  عــى  قامئــة  سياســية 
لوحــدة  وصــواًل  املقاومــة، 
ومواجهــة  حقيقيــة،  فلســطينية 
املحيطــة  الكــربى  التحديــات 

بالقضية الفلسطينية.
وأعــرب الطاهــر عــن أملــه بتهيئــة 
املناســبة  واملناخــات  الظــروف 
منظمــة  ملــف  معالجــة  باتجــاه 
التحريــر وذلك بعقد املزيد من 
الحــوارات بــني الفصائــل، وتبنــي 
نهــج املقاومــة، ومراكمــة اإلنجاز 
العــدوان  خــال  حققتــه  الــذي 

األخر عى قطاع غزة.
وبــنّي أن ملــف إعــادة إعــار غــزة 
أن  مــا زال "عالقــًا"، مشــرًا إىل 
قوى فلسطينية طرحت إمكانية 
جميــع  مــن  عليــا  لجنــة  تشــكيل 
الفصائل ملتابعة ملف اإلعار.

هــذا  عــرض  تــم  أنــه  إىل  ولفــت 
املقــرتح عــى حركــة فتــح، "لكــن 
مل يتــم التوصــل لصيغــة نهائيــة، 
بــل مــا زالــت املشــاورات جاريــة 

بهذا الشأن"، وفق قوله.
محطة افتراق

بــدوره أكــد القيــادي يف الجبهــة 
الدميقراطيــة طــال أبــو ظريفــة، 
الفصائــل  حــوارات  تأجيــل  أن 
ينعكــس  القاهــرة،  يف  املقــررة 
البيــت  ترتيــب  عــى  ســلبيًا 
االنقســام  وإعــادة  الفلســطيني 

واستعادة الوحدة الوطنية.
لـ"فلســطني":  ظريفــة  أبــو  وقــال 

الحــوارات  تأجيــل  "خطــوة 
يف  افــرتاق  محطــة  شــّكلت 
وتجــاوز  الفلســطيني،  الوضــع 
النظــام  يف  الراهنــة  الحالــة  كل 
ظــل  يف  خاصــة  الســيايس 
بالقضيــة  املحيطــة  الظــروف 

الفلسطينية". 
ونّبه إىل أن القيادة الفلسطينية 
رئيــس  دور  لعــب  عــن  تخّلفــت 
اإلرسائيــي  العــدوان  خــال 
األخــر عــى قطــاع غــزة، معتــربًا 
ما يجري مجرد "إدارة لانقسام" 
رغــم وجــود قــرارات صــادرة عــن 
الســلطة حــول رضورة إعــادة بناء 

منظمة التحرير وإصاحها.
أن  عــى  ظريفــة  أبــو  وشــدد 
ذات  القضايــا  هــذه  "جميــع 
طاولــة  عــى  وموضوعــة  أولويــة 
البحث، من أجل التوافق حولها 
ملزمــة  تطبيقيــة  آليــات  ووضــع 
للجميــع بعيــدًا عن أي حســابات 

أخرى. 
اســتثار  أهميــة  إىل  ونّبــه 
بتحقيــق  املقاومــة  انتصــار 
انتصــار ســيايس يخــدم القضيــة 
كل  بنــاء  وإعــادة  الفلســطينية، 
الفلســطيني،  النظــام  ركائــز 

الطيــف  ألــوان  كل  مبشــاركة 
الفلسطيني.

وشــدد أبــو ظريفــة عــى رضورة 
مــن  الحــوارات  "اســتمرار 
األجــواء  بتهيئــة  الترسيــع  أجــل 
واملناخــات لحــوار وطني شــامل 
جاد ومسؤول، يضع عى طاولة 
الوطنيــة،  القضايــا  كل  البحــث 
مــع ضــان تطبيــق النتائــج حتــى 

ال تتكرر التجارب السابقة".
امللفــات  كل  أن  ورأى 
"اإلعــار  مثــل  الفلســطينية 
الفلســطيني"  البيــت  وترتيــب 
"مهمــة"  القضايــا  مــن  وغرهــا 
ومطروحــة عــى جــدول حــوارات 
الفصائل، بعيدًا عن االنتقائية. 
إصــاح  أهميــة  تأكيــد  وجــدد 
الفلســطيني  الســيايس  النظــام 
والتوصــل  التحريــر  ومنظمــة 
عنــارصه  ُتشــكل  وطنــي  لربنامــج 
بــني  التقاطــع  قضايــا  اإلجاليــة 
الفلســطيني،  الوطنــي  الــكل 
السياســية  املرحلــة  يف  خاصــة 
رضورة  عــى  مشــددًا  الراهنــة، 
بهــا  املعمــول  اآلليــات  إنهــاء 
الســيايس  النظــام  يف  حاليــًا 

الفلسطيني.

تخدم ربع مليون نسمة
وقفة جامهريية للمطالبة بإقامة 

مستشفى بني النصريات والربيج
غزة/ فلسطني:

االعتباريــة  والشــخصيات  والوجهــاء  الجامعــات  أســاتذة  مــن  العــرات  نظــم 
والفصائلية، أمس، وقفة مطلبية تنادي بإقامة مستشفى بني مخيمي النصرات 
والربيج وسط قطاع غزة. وُنظمت الوقفة أمام مصنع أبو جبة الذي سبق أن وعد 

أمام املانحني بتخصيص أرض للمستشفى، ولكنه تراجع بعد رحيلهم.
وكانت الجهات الحكومية ومانحني أردنيني أقروا إقامة مستشفى بالنصرات 
يخــدم ربــع مليــون نســمة مــن ســكان النصــرات والربيــج واملغــازي والزوايــدة 

واملغراقة والزهراء وجحر الديك وأطراف املخيات.
وعائلتــه  ووالــده  جبــة  أبــو  ماهــر  إىل  موجهــة  مطالبــات  املتظاهــرون  وأطلــق 
هــذا  إقامــة  أمــام  كبــرة  عقبــة  ســبب  الــذي  الرتاجــع  عــن  بالعــدول  تطالبهــم 
املستشــفى، محملينهــم املســؤولية عــن حرمــان مخيــات الوســطى مــن إقامة 
أعــى  عــى  والفصائليــة  الرســمية  الجهــات  املتظاهــرون  ودعــا  املستشــفى. 
املســتويات للتدخــل مــن أجــل إمتــام املــروع الــذي يعــد خطــوة يف غايــة 
األهمية، السيا بعد معاناة مخيات الوسطى بسبب عدم وجود مستشفى 

فيها، وهو األمر الذي راح ضحيته عرات الوفيات واملوىت.
وأعلــن املتظاهــرون إطــاق سلســلة مــن الفعاليــات خال األيــام القادمة لدعم 

إقامة املستشفى يف مخيات الوسطى وخاصة يف النصرات.

قلق يف )تل أبيب( من إمكان تزويد 
روسيا إيران بقمر صناعي حديث

النارصة/ األناضول:
تفيــد  تقاريــر  إزاء  بقلــق  تشــعر  االحتــال  دولــة  إن  قنــاة عربيــة  قالــت 
بــأن روســيا "ســتزود إيــران بقمــر صناعــي حديــث"، ُيســتخدم ألغــراض 

االستخبارات وجمع املعلومات.
ونقلــت قنــاة "كان"، مســاء أول مــن أمــس، عــن مصادر أمنيــة إرسائيلية 
-مل تســمها- أن الحديــث يــدور عــن قمــر صناعــي "ســيمنح اإليرانيــني 

قدرة غر مسبوقة عى تتبع ومراقبة قواعد عسكرية إرسائيلية".
القمــر  ســيمنح  اإلرسائيليــة،  العســكرية  القواعــد  تتبــع  جانــب  وإىل 
الصناعي أيضا اإليرانيني قدرة عى تتبع ومراقبة أهداف اسرتاتيجية 

أخرى بـ)إرسائيل( والرق األوسط، بحسب املصدر ذاته.
وأضافــت القنــاة أن القمــر الصناعــي الــرويس "Kanopus-V"، "مــزود 
املراقبــة املســتمرة  تســاعد طهــران يف  أن  الدقــة ميكــن  عاليــة  بكامــرا 
للمنشــآت مثل القواعد العســكرية اإلرسائيلية واملنشــآت التي تتواجد 
بها القوات األمريكية يف العراق". والقلق الرئيس لـ)تل أبيب( يتمثل يف 
إمكانيــة أن تصبــح لــدى إيــران إمكانيــة مســتقلة للحصــول عــى معلومات 

حول )إرسائيل( ومشاركتها مع تنظيات مثل "حزب الله" اللبناين.
التحتيــة  البنيــة  مراقبــة  إمكانيــة  مــن  االحتــال  دولــة  تتخــوف  كذلــك 
املتحركة لجيشها، مبا يف ذلك نر بطاريات القبة الحديدية، ونر 

القوات يف امليدان وكذلك القطع البحرية، وفق ذات املصدر.
ومســاء اول مــن امــس، نفــى الرئيــس الــرويس فادميــر بوتــني صحــة 
تقريــر عــن بيــع بــاده القمــر الصناعــي املذكــور لطهــران، واصفــا ذلــك 
قنــاة "إن يب يس"  مــع  بوتــني يف مقابلــة  الكاذبــة". وقــال  بـــ "األخبــار 

األمريكية: "ال أعرف شيئا عن ذلك، هذا هراء".
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

وأيب عبيــدة عامــر بــن الجــراح، وخالــد بــن الوليــد، وصــاح الديــن وابــن 
تاشفني...

ليس أيار و1111 كام مىض من تواريخ ...
الغمغمــة  وعــر  األمــس،  وقبــل  األمــس،  لغــات  كــام  أيــار  لغــة  وال 

والغنخ....
مــا زالــت تطــن يف آذاننــا لغــة صواريــخ القســام والجهــاد وكتائــب العــز 
والفخر، التي دوَّت بكل الفصاحة والبيان، حتى أسمعت الخافقني...
حبذا لو أننا نستمر يف اتخاذ هذه اللغة لسانا لنا رسميًا وشعبيًا...

أســامعنا،  تشــنف  أجوائنــا،  يف  تــرن  زالــت  مــا  اللغــة  هــذه  إن  نعــم؛ 
وتشجي أبصارنا...

وإن معانيهــا انتصــارات ومفاخــر ال تضاهــى... وإن مــن تنكــر لهــا، إمنــا 
يتنكر للحق والحقيقة، ويتنكر للكرامة والرشف والقيم النبيلة...

مؤخــرًا بــأن فتــورًا يشــوب العاقــة بــني رجــال األعــامل اإلماراتيــني ونظرائهــم 
اإلرسائيليــني عــى خلفيــة األحــداث التــي جــرت يف األرايض الفلســطينية 

املحتلة مؤخرًا.
وقد كان قلق اإلماراتيني، كام قالت، باديًا من خال أسئلتهم حول العنف 
املفــرط الــذي اســتخدمته )إرسائيــل( يف غــزة، واالســتخدام غــر املتكافــئ 
للقــوة، فضــًا عــامَّ يجــري يف القــدس، وسياســة )إرسائيــل( تجــاه املســجد 
األقــى، والعائــات املقدســية التــي تســكن حــي الشــيخ جــّراح وغرهــا مــن 
املناطق التي يرزح سكانها تحت تهديد التهجر القرسي من قبل سلطات 

االحتال اإلرسائييل.
"الحــوارات غــر املريحــة"، وفــق تعبــر حســن-ناحوم، إمنــا تعــر عــن حجــم 
الفجــوة التــي خلفتهــا سياســة )إرسائيــل( القمعيــة تجــاه الفلســطينيني مــع 
جرانهــا العــرب، وتعــر عــى صعيــد آخــر عن الخســارة الفادحــة التي تلقتها 

)إرسائيل( عى مستوى تلميع صورتها يف العامل العريب.
لقــد جربــت خــال الفــرتة املاضيــة، وإبــان رحلــة الرتويــج التفــاق أبراهــام، 
تسويق نفسها عى أنها دولة محبة للسام، وأنها مل تزل واحة الدميقراطية 
يف املنطقــة، والجنــة املوعــودة للرفــاه االقتصــادي، واالنتعــاش التجــاري، 
ولكــن ويف طرفــة عــني، تحطمــت هــذه الصــورة عــى وقــع قصفهــا لبيــوت 
املتواصــل  واعتدائهــا  غــزة،  يف  الســكنية  األبــراج  وتدمرهــا  املدنيــني، 
عــى الفلســطينيني املدنيــني يف القــدس وغرهــا مــن املناطــق املحتلــة، 
واعتدائهــا الســافر عــى الصحافيــني والــذي متثــل باعتقــال مراســلة الجزيــرة 

يف القدس جيفارا البديري وتحطيمها ملعدات التصوير.
مــؤرش الفتــور الــذي أبــداه بعــض رجال األعامل اإلماراتيــني يف تعاطيهم مع 
نظرائهــم اإلرسائيليــني ال يعنــي نهايــة العاقــة بــني البلديــن بطبيعــة الحــال، 
فــام زال التوجــه الرســمي اإلمــارايت يؤمن بشــدة بعاقتــه مع )إرسائيل(، وما 
زالت مســاعي التقارب السياســية واالقتصادية مســتمرة عى قدم وســاق، 

عندمــا اندلعــت املواجهــات )االنتفاضــات والحــرب( يف شــهر رمضــان املبــارك 
وبعــده، عــى األرض الفلســطينية بكاملهــا، ارتبكــت املواقــف الدوليــة والعربيــة 
الرســمية، وأصبحت مشــدودة إىل تلك املواجهات، وراحت تســعى إىل وقف 
إطاق النار والتهدئة. وغدا ذلك شــغلها الشــاغل حتى حّق للمرء أن يتســاءل: 
أيــن الــراع األمريــي ضــد الصــني وروســيا؟ وأيــن مــا كانــت تســعى إليــه أوروبــا 
دوليًا؟ وكذلك روسيا والصني، وأمانة هيئة األمم، ومجلس األمن )الذي تعطل 
عن أخذ أي قرار(؟ وأين مســاعي الدول العربية، وبعض اإلســامية التي حارت 
بني إدانة االعتداءات الصهيونية وبني الســعي لاتفاق عى وقف إطاق النار، 

فقط، ولو با أّية رشوط؟
بكلمة، ارتبك كل الوضع الســيايس الســابق، ال ســيام الغريب حني اكتشــف أن 
اســتمرار القتــال لــن ُيحَســم يف مصلحــة الكيــان الصهيوين، األمــر الذي يعني أن 
"انتفاضة فلسطني" ميكنها إذا ما تطّورت وطال صرها، ونَفُسها يف املواجهة، 
وملدة أقر كثرًا مام استغرقته االنتفاضتان األوىل والثانية، أن تفرض رشوطًا 
عــى الكيــان الصهيــوين والوضــع الــدويل، وحتــى "العــريب" الرســمي املــوايل 
للغرب، مثل دحر االحتال با قيٍد أو رشط. وهنا يصبح الرقم الفلسطيني هو 

الرقم الصعب، وليس كام فعلت قيادة فتح سابقًا لتدخل إىل اتفاق أوسلو.
هــذا الــذي حــدث هــّزأ عمليــًا املوضوعــة التــي ســادت لســنوات، والقائلــة: "إن 
القضية الفلسطينية ضعفت، ووضعت عى الرف )فيام كان رفع اليد الدولية 
عنها خرًا لها("، وأن "الوضع الفلسطيني، الشعب وقواه السياسية، يف أسوأ 
حال )فيام كان فشل سلطة رام الله خرًا عمياًم(". أما األكرث عجبًا فكانت ردة 

ديــار  يف  بهــا  والناطقــني  الكاســيكية  املعجميــة  اللغــة  ســئمنا  لقــد 
"الروتوكــول  وألســنة  لغــة  كــام قرفنــا  العربيــة املعــارصة"..  "القبائــل 

والقيافة".
يــا فصائــل املقاومــة الباســلة، بســيف القــدس، وملحمــة 1111 ... ال 
تنســوا أنكــم يف قاهــرة "املعــز"، واألزهــر الرشيــف؛ يحدونــا األمــل أن 
تلتقوا عى بســاط أحمدي، وأن تتناقشــوا بلغة ولســان سيف القدس 

وملحمة فلسطني، التي أسمعت بفصاحتها كلَّ من به َصَمُم ...
دعونا من لغة ولسان عصور الهزائم والذلة والخنوع ...

ليتنا نتابع مفردات أعاملنا بالعربية املسامرية، عى ألواح صلصالية، 
ال تقبــل الشــطب والتأويــل، كــام يف لغــات الروتوكــوالت واملراســم، 
أيــار/ مايــو العظيــم، يف عــر القســام  التــي عفــا عليهــا الزمــن منــذ 
الشــيباين،  مســعود  بــن  هــاين  أحفــاد  مــن  عبيــدة؛  وأيب  والضيــف، 

الثامــن  منــذ  التــي جــرت يف فلســطني  القــدس، واألحــداث  وضعــت هبــة 
الــدول  بعــض  مــع  اإلرسائيــيل  التطبيــع  مشــاريع  رمضــان،  مــن  والعرشيــن 

العربية عى املحك.
ومــا كان يــروج لــه ســابقًا، إبــان فــرتة الرئيــس األمريــي الســابق دونالد ترمب 
وصهره جاريد كوشنر، أنه مرشوع من شأنه أن يغر وجه الرشق األوسط، 
فــإذا بهــذا املــرشوع يتســاقط تباعــًا، وكانــت هبــة القــدس املســامر األخــر 

يف نعشه.
عــى  إقليمــي  اســتقطاب  مركــز  إىل  تتحــول  أن  مــن  وبــداًل  )إرسائيــل(  فـــ 
مربعهــا  إىل  تعــود  بهــا  فــإذا  كافــة،  واالقتصاديــة  السياســية  املســتويات 
الحقيقــي كدولــة احتــال متوحشــة ومنبــوذة، وما كان يســّوق عى أنه مجرد 
عاقــات طبيعيــة مــع دول الجــوار تجمعهــم مصالــح مشــرتكة، فــإذا بــه، أي 
التطبيــع، يرجــع إىل تعريفــه األصــيل ضمــن خانــة العاقــات املنبــوذة، حتــى 
بــات بعــض املهرولــني لــه يف الســابق يتــوارون عــن األنظــار، ويتنصلــون منــه 

قدر اإلمكان.
مــن  مــع )إرسائيــل(  التطبيــع  أنشــطة  فتــور  مــؤرشات  أبــرز  مــن  تــأيت واحــدة 
اإلمــارات وتحديــدًا مــن طبقــة رجــال األعــامل، فعــى الرغــم مــن أن اإلمــارات 
وعــى املســتوى الرســمي مــا زالــت مندفعــة نحــو التطبيــع مــع )إرسائيــل(، 
حيث برز ذلك من خال إرسال سفرها إىل تل أبيب الذي عّر من خال 
زياراته وتريحاته عن عمق هذا التوجه الرسمي ألبوظبي نحو )إرسائيل(، 
إال أن القطاع االقتصادي، وتحديدًا طبقة رجل األعامل، باتوا يظهرون فتورًا 
يف التعاطــي مــع نظرائهــم اإلرسائيليني عــى خلفية االعتداءات اإلرسائيلية 

عى الفلسطينيني يف القدس وقصفها الشنيع عى غزة.
العضــوة املؤسســة  القــدس،  بلديــة  رئيــس  نائــب  الفتــور  هــذا  عــن  عــرت 
حســن-ناحوم،  فلــور  اإلرسائيــيل،  اإلمــارايت  األعــامل  ملجلــس  املشــاركة 
عندمــا رصحــت لوكالــة فرانــس بــرس عــى هامــش ملتقــى املجلس يف ديب 

يــا جحافــل العــز يف مســرة كفاحنــا املظفرة ال تأبهوا لهــؤالء التائهني؛ 
وقد أدمنوا التيه يف دهاليز التنسيق األمني مع بني صهيون.

لقــد بــات مفهومــا، ومــن نافلــة القــول أن يســتمر املجاهــدون يف حوار 
اإلرسائيــيل،  االحتــال  مــع  األمنــي  التنســيق  أصحــاب  مــع  الطرشــان 

وكأنهم معهم متساوون...!!!
تلتقــون،  ســوف  القاهــرة...  أنتــم يف   ... املجاهــدة  الفصائــل  أيتهــا 
لكتابــة أبجديــة النــر اآلتيــة بلســان ولغــة أيــار، وبإميــان فصائــل العــز 
ولغتهــا  الهزميــة  فكــر  عــن  بعيــدًا  الفصــل  قراركــم  اتخــذوا  والنــر، 

املنقرضة البائسة...
إننا بانتظار بيانكم الختامي بلغة اللهب والنار، وقد أتقّناها لفظًا وآية 

نرتلها يف محراب النر اآليت، بإذن الله...
يرعاكم الله...

االقتصاديــة  بعــض املشــاريع  تعاونهــام يف  لتعزيــز  البلــدان  حيــث يطمــح 
ذات البعــد االســرتاتيجي، مــن قبيــل مــا وقعتــه رشكــة "ديليــك" اإلرسائيليــة 
مــن مذكــرة تفاهــم تقــي ببيــع حصتهــا يف حقــل "متــار" للغــاز الطبيعــي 
"مبادلــة  اإلماراتيــة  الرشكــة  إىل  حيفــا  ســاحل  قبالــة  املتوســط  البحــر  يف 
للبرتول" ومقرها أبو ظبي، مقابل 1.1 مليار دوالر، هذا فضًا عن صندوق 
اســتثامرات مشــرتك بــني البلديــن بقيمــة 10 مليــارات دوالر، والــذي أطلــق 
يف مــارس/آذار املــايض، وسيشــمل كل املجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة 
ومشــاريع البنــى التحتيــة، وعــامل "هــاي تــك" )High Tech( والتكنولوجيــا 

وعامل الفضاء.
هــذا الفتــور أيضــًا انعكــس عــى غــر هــذا املثال بطبيعة الحــال، فمع تجدد 
ظهور )إرسائيل( بوجهها القبيح مرة ثانية، مل يعد باإلمكان تسويق مشاريع 
التطبيــع بالساســة التــي كانــت تطمــح إليهــا. فالســعودية رفضــت يف 22 
مايو/أيــار مــرور طائــرة إرسائيليــة عــر أجوائهــا، يف حــني مل يســتطع القائــم 
بأعــامل الســفارة اإلرسائيليــة يف املغــرب إيجاد بيت يســتأجره لي ميارس 
منــه أعاملــه القنصليــة، هــذا فضــًا عــن إحــراق العلــم اإلرسائيــيل يف غالبيــة 

العواصم العربية.
يــرز عــى مشــاريع التطبيــع،  بــات  الــذي  هــذه االرتــدادات، وهــذا الفتــور 
يــؤرشان إىل أن )إرسائيــل( ال ميكــن أن تكــون دولــة طبيعيــة يف املنطقــة. 
فهــذه الدولــة مل تقــم بشــكل طبيعــي مــن األســاس، بــل قامــت عــى اقتــاع 
شــعب بأكملــه مــن أرضــه، وإنشــاء كيــان مغتصــب محتــل، وهــذه األســس 
االحتاليــة والقمعيــة هــي التــي تشــد )إرسائيــل( دامئًا إىل أصلهــا، وتجعلها 
تجــد  مــا  لــأرض، رسعــان  األصليــني  الســكان  بحــق  الجرائــم  أبشــع  متــارس 
أصداءهــا يف العاملــني العــريب واإلســامي، فــام زال النظــر إىل فلســطني 
كأرض مقدســة ذات جــذور إســامية عربيــة، ولذلــك فــإن تكبــرات مــآذن 

القدس يرتدد صداها يف كل املآذن حول العامل.

ــة القــدس مشــاريع التطبيع، ولن نجد الحقــًا أي رئيس وزراء  لقــد فرملــت هبَّ
يصعــد املنصــة لــي يتباهــى مبــا حققــه مــن اخرتاقــات مــع الــدول العربيــة 
كام فعل نتنياهو سابقًا. لقد غرت هبة القدس املزاج الشعبي العاملي، 
ولفتــت االنتبــاه إىل مــا يجــري يف األرايض الفلســطينية املحتلــة مــن قمــع 
واحتــال وفصــل عنــري وتهجــر قــرسي. هــذا ال يعنــي أن التعاطــي مــع 
)إرسائيل( عى الصعيد الرسمي عربيًا سوف يتوقف، ولكن ما حققه اتفاق 
أبراهــام مــن اخــرتاق مــن حيــث قيامــه بجعــل هــذا التعاطــي يحــدث بالعلــن 
وأمــام األضــواء، ســوف يعــود بــه مجــددًا ليحــدث خلف األبــواب املغلقة من 
جديــد كــام كان عليــه األمــر ســابقًا. وهــذه خســارة كبــرة لـــ )إرسائيــل( التــي 
كانت تراهن هذه املرة عى كسب قلوب العرب، والبحث عن اخرتاقات 
حقيقيــة نحــو التطبيــع الثقــايف وليــس فقــط االكتفــاء بالتطبيــع الدبلومــايس 
الــذي مل تعــد تراهــن عليــه، خصوصــًا بعــد أن أثبــت عــدم جــدواه الحقيقيــة 

يف الحالتني املرية واألردنية.

الفعــل التــي رفضــت بغضــب أن ُيقــال: "إن وضــع الكيــان الصهيــوين يف أســوأ 
حال، بالرغم من فشله يف أربع حروب 2006 يف لبنان وثاث حروب يف قطاع 
غــزة"، أو إذا قيــل إن "وضــع أمريــكا وأوروبــا أضعــف من أية مرحلة عاملية ســابقة 

منذ ما بعد الحرب العاملية الثانية".
أما إذا قيل "إن الوضع الفلســطيني أفضل من أّية مرحلة ســابقة" اســتنادًا إىل 
مــا وصلتــه املقاومــة وقواعــد االشــتباك يف قطــاع غــزة، حيــث تحفــر األنفــاق 
وتطــّور الصواريــخ، وذلــك قياســًا باملــايض يف كل مراحلــه الســابقة، فســتجد 
مــن راح يعتــر ذلــك هرطقــة ووهــاًم. وكذلك إذا قيل إن "مرشوع اتفاق أوســلو 
وســلطته يف أضعف حال: عزلة وسياســة ومامرســة )التنســيق األمني("، اعتر 
ذلــك غــر ذي أهميــة. ومل ُيحســب يف مصلحــة الوضــع الفلســطيني إيجابيــًا، 
خصوصــًا إذا مــا ُأضيــف أن "مثــة تحــت ســطح الهــدوء الشــعبي انتفاضــة تهــمُّ 

بالتفّجر".
وهكــذا تغــّر كل هــذا خــال بضعــة أيــام مــع انــدالع املواجهــات االنتفاضيــة، 
وانطــاق صواريــخ املقاومــة مــن غــزة إىل القــدس ثــم إىل تــل أبيــب، دفاعــًا عــن 
القــدس واملســجد األقــى، فــكان قــرارًا اســتثنائيًا، وذكيــًا، وصائبــًا، وشــجاعًا 
)وقــد تكــون لــه ارتــدادات، مــع الفــارق، كمعركة الكرامــة(. وتبعته فــورًا انتفاضة 
شــبابية يف مناطــق الـــ48 مــن فلســطني لتلحــق بهــا حــراكات شــعبية شــبابية يف 
كل الضفــة الغربيــة، فضــًا عــن تحركات فلســطينيي الخــارج، لتكتمل الحلقات 

وليصبح ما لدينا "انتفاضة فلسطني".
وبهــذا، وخــال بضعــة أيــام، انقلبــت رأســًا عــى عقــب تلــك الصــورة البائســة 
كــام  الفلســطينية،  والقضيــة  الفلســطينية،  واملقاومــة  الفلســطيني  للشــعب 
تــرى  أن  ويكفيــك  ارتبــك،  مــن  ارتبــاك  ويكفيــك  والعــريب.  الــدويل  للوضــع 
تظاهرات مبئات األلوف دعاًم للقضية الفلسطينية، يف العامل كله، خصوصًا 

يف أمريكا وأوروبا.
أمــا عــى الضفــة األخــرى، وهــو مــا يجــب أن ُيقــرأ جيــدًا لُيواَجــه جيــدًا إلفشــاله، 
فهــو مــا راحــت تســعى أمريــكا وأوروبــا إليــه، وتريــدان مــن وســطاء عــرب وغــر 
عــرب مســاعدتهام عليــه. وذلــك تحــت حجــة إعــامر قطــاع غــزة، وتثبيــت وقــف 
ثــم  ومــن  والتســوية.  املفاوضــات  طريــق  إىل  بالوضــع  والعــودة  النــار،  إطــاق 

تجنــب اســتمرار "التوتــر" يف الضفــة الغربيــة والقــدس؛ إلنقــاذ تدهــور املوقف 
الصهيوين وإعطائه فرصة اللتقاط أنفاسه واستعادة الهجوم.

السؤال: ماذا يف هذه الجعبة؟
الجواب: التهدئة، وعدم اللجوء إىل املقاومة املســلحة، أو االنتفاضة، وعدم 
تأزيم الوضع إلطاق مفاوضات وتسوية تحت هدف حّل الدولتني التصفوي. 
لعــرشات  الفلســطيني  الوضــع  حكمــت  التــي  السياســات  لتكــرار  العــودة  أي 
الســنني، وأفرخــت مفاوضــات مدريــد، واتفــاق أوســلو، واالتفــاق األمنــي الــذي 
رعاه "دايتون" يف أول عهد محمود عباس، إضافة إىل صفقة القرن والتطبيع، 
ومــن ثــم الوصــول إىل الوضــع الــذي انتفضــت كل فلســطني بســببه، واندلعــت 

معه الحرب الرابعة يف قطاع غزة.
هذا، أوال، ما يجب أن ُيرّد به عى الوسطاء، أو ُيلفت نظرهم إليه.

أمــا ثانيــًا: فرتاجــع كل مــن أمريــكا وأوروبــا عــن كل مــا وقعتــاه من قــرارات دولية، 
أنهــا كانــت ظاملــة. ومل يعــد  242 و338 ومــا تاهــام، علــاًم  قــرارا  مبــا فيهــا 
ليــرتك مســتقبل  أيــة مرجعيــة، كــام يريــد املفــاوض الصهيــوين  للمفاوضــات 
الوضــع كلــه بيــده. وهــذا مــا ُيــراد العــودة إليــه، وقــد تواطــأت أمريــكا وأوروبــا مع 

الرباعية عى هذا األمر.
قــرار دويل  بــأي  االعــرتاف  الصهيــوين  الكيــان  مــن  وأوروبــا  أمريــكا  تطلــب  ومل 
حتــى لــو كان يف مصلحتــه 90 يف املئــة. وإذا اضطرتــا لتبنــي موقــف يتناقــض 
شــكليًا مــع فضيحــة املوقــف الصهيــوين )الــذي يريــد كل فلســطني واقتــاع كل 
الفلســطينيني منهــا(، فــا يتعــدى ذلــك كامــًا عامــًا فيــام ال ميــارس أي ضغــط 
القــدس وتهويدهــا،  ذلــك ضــم  الصهيونيــة، مبــا يف  السياســات  عــى مســار 
واقتســام الصــاة يف املســجد األقــى متهيــدًا لهدمــه وبنــاء الهيــكل املزعــوم 
مكانــه، كــام اســتيطان الضفــة ثــم ضمهــا. ودعــك من متريرهــام دون أي ضغط، 
بــل مــع اســتمرار الدعــم املــادي والعســكري والســيايس، "قــرار يهوديــة الدولــة" 

الصادر عن الكنيست.
بكلمــة، يجــب لفــت انتبــاه الوســطاء إىل أن كل مــا تطلبــه أمريــكا وأوروبــا منهــم 
اليــوم هــو تكــرار للســابق الــذي أوصــل الوضــع إىل مــا وصلــه اآلن، ومــن ثــم ال بّد 
مــن أن يكــون املوقــف الفلســطيني مــع هــؤالء الوســطاء قويــًا بحجتــه، وإقناعهم 

ببديل آخر ال يكرر املجرّب.
عــى الوســطاء مــن الــدول العربيــة أو اإلســامية، أو مــن روســيا أو الصــني، أو 
هيئــة األمــم، أن يســألوا أمريــكا وأوروبــا: مــاذا بعــد وقــف إطــاق النــار والتهدئة؟ 
لــن  فــإن كان الجــواب "مفاوضــات وتســوية وحــّل الدولتــني"، فالفلســطينيون 
يكــرروا مــا ُجــرّب وُعرفــت نتائجــه. فاملطلــوب االنســحاب الفــوري مــن الضفــة 
الغربية والقدس والجوالن، وبا قيٍد أو رشط، فام ينبغي أن ُيكافأ االحتال أو 
ُيكافــأ االســتيطان، فهــام مخالفــان للقانــون الــدويل. وإاّل، فلتتوقف الوســاطات 
ويــرتك امليــدان ُيقــرر مــا يحــدث، وفيــام يخــص الفلســطينيني فلــن يســمحوا 
كل  أمــام  متواصلــة  االنتفاضــات  وســتظل  واالســتيطان،  االحتــال  باســتمرار 
اعتــداء، وســتظل األصابــع عــى الزنــاد لــدى املقاومة يف قطــاع غزة. فام حدث 

يف رمضان املايض وبعده سيتكرر، رمبا مبستويات أعى.
فالفلسطينيون الذين خاضوا املواجهات )االنتفاضات والحرب( قادرون عى 
مناقشــة الوســطاء بإيجابيــة وجدّيــة، ولديهــم حجــة قويــة مســتندة إىل التجربــة 
املاضيــة وإىل نتائــج املواجهــات األخــرة. وليــس هنالــك أقــوى مــن املطالبــة 
بإنهاء االحتال وتفكيك املستوطنات، وبا قيٍد أو رشط، كام رفض سياسات 

أمريكا وأوروبا.
وبكلمــة، إمــا وســاطات لتحقيــق مــا ُطــرح مقابــل وقــف إطــاق النــار مثــل وقــف 
االعتداءات عى القدس والشيخ جراح وسلوان، ومثل عدم انتهاك املسجد 
األقــى باالقتحامــات، وبخــروج قــوات االحتــال مــن ســاحته، وإمــا وســاطات 
أو  قيــٍد  بــا  والضفــة  القــدس  مــن  املســتوطنات  وتفكيــك  االحتــال  إلنهــاء 
رشط )وهــذا هــو األقــوى(. وإاّل فــا حاجــة إىل وســاطات، ولُيقــرر امليــدان مــا 
يــراه مناســبًا. وذلــك ببقــاء أصابــع املقاومــة عــى الزنــاد، وبانطــاق انتفاضــة أو 
"هّبــة قوّيــة" يف وجــه كل اقتحــام لأقــى، أو إخــاء لبيــوت، أو إعــادة لحواجــز 

وسواها.
ولكــن عــى أن يبقــى معلنــًا بــأن: "فلســطني كلهــا لنــا"، و"الهــدف تحريرهــا مــن 

النهر إىل البحر. ومن رأس الناقورة إىل أم الررشاش".
وكلمــة أخــرة للوســطاء: كيــف يجــوز أن يعــود الوضع إىل ما كان عليه، أو كيف 

يجرّب املجرّب؟

عىل هامش مؤتمر القاهرة لفصائل
الثورة المؤجل نحتاج إىل لغة مفهومة

هبَّة القدس إذ تطيح بمشاريع التطبيع

يف مناقشــة الوسطــــاء

غازي أبو دقة

منري شفيق
عريب 21

أيتها الفصائل المجاهدة ... أنتم في 
القاهرة... سوف تلتقون، لكتابة أبجدية النصر 

اآلتية بلسان ولغة أيار، وبإيمان فصائل العز 
والنصر، اتخذوا قراركم الفصل بعيدًا عن فكر 

الهزيمة ولغتها المنقرضة البائسة

TRT عريب

ة القدس مشاريع التطبيع،  لقد فرملت هبَّ
ولن نجد الحقًا أي رئيس وزراء يصعد المنصة 

لكي يتباهى بما حققه من اختراقات مع 
الدول العربية كما فعل نتنياهو سابقًا.



إعداد المدرس/ محمود محمد حلوة )مدرسة الكرمل الثانوية للبنين(مراجعات مبحث /  اللغة العربية  ) جميع الفروع(

Sunday 13 June 2021 األحد 2 ذو القعدة 1442هـ 13 يونيو/ حزيران

الكتاب األول/ )جميع الفروع( درجات االمتحان

المطالعة والنصوص ) 40 درجة(
1. من سورة يوسف  

2. َمْسَرحيُة ُغروِب اأَلْنَدُلِس)مشاهُد من الَفْصِل األخيِر(   

3. رسالٌة إلى صديٍق َقديم   

5. أنا وليلى   

6. أنا وليلى   

4. القدس بوصلة ومجد     

فنيات التعبير ) معايير مهمة لكتابة موضوع التعبير (  )15درجة(

1. التعبري ) 15 درجة( : ثالثة موضوعات وعليك أن تختار موضوعًا واحدًا فقط.
2. النصوص )15 درجة(: قصيدة رسالة إىل صديق قديم – أنا وليىل – وصية الجئ

3. املطالعة ) 25 درجة(: اشتدي أزمة تنفرجي – مرسحية غروب األندلس - القدس 
بوصلة ومجد- أمرين خلييل – مرافعات أمام ضمري غائب – البومة يف غرفة بعيدة.

4. العروض ) 5 درجات(: البحر الوافر – البحر البسيط
5. القواعــد ) 25 درجــة(: املمنــوع مــن الــرف – معــاين الواو والفاء – معاين ما 

و من – معاين ال والالم .
6. قطع خارجية) 15 درجة( : قطعة نرث ) 10 درجات(  - قطعة شعر )5 درجات(.   

قواعد كتابة موضوع التعبير :
• مراعــاة عالمــات الرتقيــم , مــن فواصــل ),( , والنقطتــن خاصــة بعــد القــول ):(  , 
عالمة التنصيص يف بداية ونهاية اآليات القرآن و األحاديث النبوية ) " ....."( , 

والنقطة يف نهاية كل فكرة ).(.
• الخط يكون واضحًا , بحجم مثايّل للعن , وأن يكون التعبري خاليًا من الخربشات .

املوضــوع  ضمــن  األفــكار  تكــون  ,وأن  ومتسلســلة  مرتابطــة  األفــكار  تكــون  أن   •
املطلوب, وعدم االبتعاد عنها .

• أن تكون الكلامت بالعربية الفصيحة , مع الحرص عىل تجنب العامية , وعدم 
تكرار الجمل , وأن تكون خالية من األخطاء اإلمالئية .

• االستشهاد بالشعر, أو آيات قرآنية , أو األحاديث النبوية .
• أن يحتوي التعبري عىل عبارات جاملية وأســاليب كتابية فنية , فتخرج الكتابة 
عــن النظــام املمــل ,إذ إن التنــوع يف الكلــامت تشــحن القــارئ بالطاقــة والرغبــة 

ملتابعة القراءة حتى النهاية .
أقسام النص التعبيري 

يقسم التعبري الكتايب إىل ثالثة أقسام رئيسة ,وهي : 
• املقدمــة , وتكــون موجــزة قصــرية تعطــي متهيــدًا عــن موضــوع التعبــري , وغالبــًا 
ما يتكون من سطرين أو ثالثة ,أو بيت شعر , أو آية قرآنية , أو حديث رشيف .

• املوضــوع , وهــو رشح عــن الفكــرة املطلوبــة , أو األفــكار املــراد الحديــث عنهــا , 
ويتكون املوضوع من عدة فقرات , كل فقرة تحوي فكرة واحدة , ترشحها وتفصلها 

وتبينها , ثم متهد فيها للفكرة التي , وبذلك ترتابط األفكار والفقرات معًا.
• الخامتة , توصية ونصيحة .

 العروض          6 درجات
تفعيالت البحور 

البحر
 الوافر

فعولن)ب - - (مفاعلنت)ب – ب ب - (                مفاعَلنت )ب – ب ب -(       
مفاعْلنت )ب - - - (      مفاعْلنت )ب - -  - (

البحر
البسيط

فِعلن)ب ب - (مستفعلن  - - ب - (فاعلن )- ب - (مستفعلن )- - ب - (
فعلن )- - (فِعلن )ب ب - (متفعلن )- - ب - (

األغنية الشعبية لبحر الوافر: سكابا يا دموع العن سكابا
األغنية الشعبية لبحر البسيط: سّبل عيونه

معاني المفردات:
فيكيدوا : 

والفــاء  يحســدوك 
سببية 

يجتبيك: 
يختارك 

تأويل 
األحاديث:

تفسري االحالم

غيابة الجب:
 الجزء املختفي 

من البرئ 
 كيدكن: مكركن سيدها: زوجها ألفيا: وجدا .

المخلصين:
 املطهرين .

هيت لك: اسم فعل أمر مبعنى أقبل وهنا مبعنى تهيأت لك .
1. لماذا نزلت هذه السورة على رسول اهلل )صلى اهلل عليه وسلم( ؟ 

حتى تطلعه عن موضوعات مهمة  كالصرب واالعتامد عىل الله  
2. تتبع معنى سيارة إلى يومنا هذا. وما مفردها ؟  

معنى الســيارة: القافلة ثم اســتخدمت للكواكب ثم اســتخدمت ملركبة الســري , ويف 
اآليات جاءت مبعنى  القافلة     ومفرد السيارة :  سائر   

3.  ماذا رأى يوسف )عليه الصالة والسالم(؟ أحد عرش كوكبًا والشمس والقمر ساجدين     
4.ما المقصود بالشمس والقمر في اآلية الرابعة ؟  أبوه وأمه .

5.    لمــاذا قال يعقوب البنه يوســف )عليه الصالة والســالم( :"ال تقصص 
رؤياَك على إخوتك" حتى ال يكيدوا له .       

6.    اشتملت اآلية السادسة على كرامات  اختص اهلل –عز وجل- بها يوسف 
)عليه الصالة والسالم( ,نذكرها 

أن الله ميز يوسف عن الناس وجعله نبيًا ، وعلمه تأويل األحاديث .
7. ماذا أوحى اهلل –عز وجل- إلى يوسف عندما ألقاه إخوته في الجّب؟ 

أنه سوف يخربهم بأمرهم وسوئه
8.  نذكر اآلراء المختلفة التي طرحها إخوة يوسف للتخلص منه ؟

القتل ، النفي إىل بالد بعيدة ، إلقاؤه يف الجب .
9.نبين العقوبة التي اقترحت امرأة العزيز إيقاعها بيوسف )عليه الصالة والسالم(  

 السجن أو عذاب أليم
10. أ. ما األقوال التي ُنسبت في اآليات المرأة العزيز ؟ 

        هيت لك ، تعذيب يوسف أو سجنه .  
ب. ما األفعال التي ُنسبت في اآليات المرأة العزيز ؟  قدت قميصه ، استبقا الباب .     

 11.نوضح المقصود بقوله تعالى :«ُيوسف أعرض عن هذا« 
      يوسف ال تفضح األمر واسرته .

12.  قال تعالى على لســان أخوة يوســف :«َفأكلُه الذئب« وكانوا كاذبين  
ما الدليل على كذبهم ؟ كيف أكل الذئب يوسف ومل ميزق قميصه .                                                             

13. ما داللة قد القميص من ُقبل أ وُدُبر ؟
 من ُقبل : دليل عىل أن يوسف مجرم  ، وامرأة العزيز بريئة .

 من دبر :  يوسف بريء وامرأة العزيز مجرمة .
14.لماذا وصف اهلل –عز وجل – القصة  بأنها أحسن القصص .

   ألنها جاءت مكتملة ، وعالجت قضايا مهمة : إنسانية ،وتربوية واجتامعية .
 15. في اآليات ما يوضح أن يوسف من عباد اهلل المخلصين نبين ذلك. 

 مل يفعل الفاحشة مع امرأة العزيز.
16.ما الحكمة من تنكير كلمة )شاهد( : ألن املهم هو الشهادة وليس من هو الشاهد .

17. الحسد آفة اجتماعية ,نناقش أثر هذه الظاهرة من خالل مثال واقعي.  
الحسد يؤدي إىل الكره والبغض وتفكك املجتمع , مثال اتهام رجل ناجح بالرشوة.

18. ظهرت بعض عناصر جلية في اآليات الكريمة , نذكرها .
الشخصيات: يوسف ، إخوته ، ابيه  و امرأة العزيز  الزمان والمكان: مر ، بالد الشام 

األحداث: كيد إخوة يوسف ، مراودة امرأة العزيز ليوسف .
19.ما المعنى المستفاد من الزيادة في قوله تعالى :)وغّلقت(؟ املبالغة .

20. األصل اللغوي )الُمستعان(؟ ع و ن .
21.ما إعراب كلمة :) كوكبًا(:«إني رأيت أحد عشر كوكبا«متيز منصوب بالفتحة .

22. ما األسلوب وما غرضه وما المعنى المستفاد : »وهم بها لوال أن رأى برهان ربه« 
أسلوب رشط غرضه االقناع ، املعنى املستفاد أن يوسف مل يهتم بها لفعل الفاحشة .

23.ما عالمة إعراب ) على أبويك( ؟ اسم مجرور بالياء ، ألنه مثنى.

1. من كاتب النص ؟ وما جنسيته؟  عزيز أباظة ، شاعر مري .
2. اذكر أهم دواوين الشعر للشاعر عزيز أباظة .  " أنات حائرة " .

3. اذكر أهم مسرحيات عزيز أباظة. "شجرة الدر " ،"غروب األندلس " . 
4. ما مناسبة مسرحية غروب األندلس؟ يتكلم عن اختالف الرأي  والفرقة يف بالد األندلس .
5. من أبرز الشعراء الذين عايشهم عزيز أباظة وتأثر بهم؟  أحمد شوقي

6. من أين استمد عزيز أباظة مادة وحوادث مسرحياته؟ 
من التارخ والبطوالت اإلسالمية والبطولية .

7. ما الداعي الذي جعل الشاعر ُيخِرج ديوان أنات حائرة؟ موت زوجه
8. إلى أي نوع من الشعر اتجه الكاتب بعد وفاة زوجه؟ الشعر املرسحي والتمثييل 

9. ما الدور الذي لعبه عزيز أباظة في األدب العربي ؟  أصبح رئيس يف املجلس 
األعىل لرعاية الفنون واآلداب, وعضو يف املجمع العلمي العريب.

10. أكمل: مســرحية غروب األندلس من املرسحيات التاريخية )تاريخ العرب يف 
األندلس(, وخاصة سقوط غرناطة.

مرّوع: 
مذعور     

الوبــال: الشــدة 
وسوء   العاقبة                      

اإلرجــاف:  اختــالف 
األخبار   الكاذبة            

الظبا : جمــع ، وهي حد 
الســيف              القاطــع .  

ومفردها ظبة
بثثتك: 

 أخربتك       
جهــة  ا مو : قعصًا

األعداء 
اطلبــي  استوهبي: 

رويدًا: مهاًلالهبة.

تخاذل: تخىلاضمحّل: تالىش وضعف أقرابها: أغامد الحجا: العقل 
سحقًا: هالكًارّف نجم :  ملع

1.إالَم ترمز كلمة )سيل( في قوله:) فّإنه سيٌل طغى(؟ جيش اإلسبان .  
2.عّم كّنى الّشاعُر بقوله : )عبيد العصا(؟  الذل والهوان .

3.نستنتج الفكرة العامة الَّتي تدور حولها المسرحَية؟ االختالف والتفرق والخيانة .
4.على من يعود الضمير المتصل في قول الّشاعر : 

ُقْل بْل ِخياَنُة واٍل    دكتُه كالّزلزاِل ؟   عىل الشعب .  
5.َمْن مثَّل ّكاًل من األدوار اآلتية: الحاكم المغلوب على أمره :   أبو عبدالله .  

                                            األمين على مصلحة األمة : ابن رساج وعائشة .
            األمين على مصلحة األمة +  الّساخط على فرقة الحّكام : عائشة .

6. ذكر ابن ســراج , وعائشــة في المشهد األول أســباب ضعف الّشعب 
,نذكر اثنين منها 

 السبب: 1. خيانة مجموعة من الناس 
               2. نرش األكاذيب والخوف بن الناس.

 ورأينا : هذه أسباب كفيلة بانهزام أي دولة مهام كانت قوية .
7. نوضح الّصورة الفنية فيما يأتي

ْتُه حّتى ربا :  • وما َأْتْقَنْت غيَر َفنَّ النَّفاق    َغذْتُه وَروَّ
شبه النفاق بالفن وتوحي تنوع النفاق وكرثته .

• وجــوٌع ُيَمزَُّقنا ناُبه          وُحّمى من الَقلق الُمْبَهِم :
 شبه الجوع بحيوان ميزق وتوحي لشدة الجوع وكرثته .

8. تنطبق أحداث المسرحّية على واقعنا في العصر الحاضر ,نبّين ذلك 
غياب القيادة وضعفها وتفرقها مام يؤدي غىل هالك الشعوب .

9.الحوار عنصر أساســي في بناء المسرحّية ,نبّين إلى أّي درجة نجح الكاتب 
في توظيفه إليصال رسالته.    للتشويق ، وكشف الشخصيات وترفاتها .

10. نعود إلى المعجم للتفريق بين معاني الكلمات اآلتية :)َرْهط, ِفَئة, َثلَّة(
رهط : جامعة من 3/ 10   نفر : جامعة من 3/10. 

فئة : مجموعة تشرتك يف الصفات العامة .         ثلة: جامعة من الناس .
11. ما المقصود : إن تفسد الرأس دب الفساد في األوصال: 

إن فسد الحاكم يفسد البقية . 
12. ما المقصود : أقادة أندلس هؤالء وهم من سقوها الردى :

 تحقري قادة األندلس عىل لسان عائشة 

يندمل :يربأ ويشفى  الحجل : طائر الشنار    الخضل : املبلل بالندى .
•  التعريف بالشاعر : عبد الّلطيف عقل شاعٌر فلسطينّي 

•   ومَن مسرحّياته :  " البالد طلبت أهلها "  
• ومن مجموعاِته الّشعرّيِة  : "شواطئ القمر" ، "أغاين القمة والقاع "

• مناسبة القصيدة / ما سبب نظم الشاعر لهذه القصيدة ؟ 
رفض الشاعر طلب صديقه مبغادرة الوطن 

1. نذكُر ّسر بكاِء الّشاعِر كما فهمنا من المقطِع األّول: عىل أيام القرية الجميلة .

2. لماذا انفعَل الّشاعُر عنَدما قرأ رسالة صدِيِقه؟ ألنه يطلب من الشاعر ترك الوطن .
3. َبَم ُعّيَر الّشاعُر في الّنّص؟  أنه قابع يف القدس رغم الظروف الصعبة . 

4. ماذا طلَب اّلصديُق من الّشاعر؟  أن يلتحق به يف الغربة "يرتك الوطن " .
5. ُنعيُن األسطر الشعرية التي ُتعبر عن األفكار اآلتية:

أ- يصُل اإلنساُن إلى ما يريده بالجّد والّصبر:  نسيُت بأنني البطء الذي يف بطئه يصل .

: من اعتقلوا ومن صلبوا فام تابوا . ب- معاناُة األسرى ,وَتحملهم أذى المحتلَّ
 ج- الّثباُت في الوطِن :أنا جذٌر يناغي هذه االرض .

1. أشاَر الّشاعر إلى ذكرياته في قريته, نصُف تلَك القريَة : 
اطمئنــان   ، مســاؤها جميــل   ، بالنــدى  مبلــل  ، وصبحهــا  العقــود  مقوســة  أزقتهــا 

وسعادة الحجل ، واألبقار الجميلة .
2. نبيُن داللة :  أ-فتورُق في شفاِه الحقِل أغنيٌة وتزَدهُر : جامل القرية .

ُبُل :  اختالف الرأي   ب- أنا جذٌر: التمسك باألرض        ج-  فّرقْت بنا السُّ
د-نسيُت بأنني البطء الذي في بطئه يصل: يصُل اإلنساُن إىل ما يريده بالجّد والّصرب   
هـ- شــكرًا يا صديق طفولتي: داللة عىل العتاب والســخرية من صديقه الذي 

يريد منه الهجرة .       

3.نوّضح جماَل الّتصوير :
 أ- أّني إْن أتيُت إليَك مثَل البدِر أكتمل:  شبه نفسه باكتامل البدر .

ها الَخَجُل: شبه الخجل بيشء يلف ، والسطور بإنسان يخجل . ب- سطوُرِك لفَّ
4. ُنبين الُمغريات التي تدفع اإلنسان إلى أْن يهُجَر وَطَنه 

 سيكون كالبدر املكتمل ويعيش  حياة الهناء والراحة .
5.نوازُن بيَن الّشاعر وصديقه مْن حيُث: التمسُك بالوطن , وحبُّ الّثروة والجاِه 
الشاعر: متمسك بأرضه ووطنه ويرفض الرثوة والجاه ،                                                           

أما صديقه : غري متمسك بأرضه ويتمسك بالرثوة والجاه .
6.صمود الّشاعر كاّن بصبره وبشعره ,ما الّسالُح الذي يدافع به الطلبة عن أوطاِنه :  

الدفاتر "العلم" ، والحجارة
7. َنهَل الّشاعُر من قاموس الّتراث الّشعبّي , ُنعين المفرداِت التي وّظفها منه :

   قطعان ، رعاة ، حجل ، زيتون ....
سة العقوِد : السقوف املقوسة .  تها ُمَقوَّ 8.  ُنفرق في المعنى: أ- أزقَّ

 ب- رزحَ  شعبنا تحَت االحتالل عقودًا من الزمِن: عرشات السنوات .
 ج- ُتكتُب عقوُد الّزواِج في المحكمِة الّشرعّية : مواثيق .

9.  وّظَف الّشاعُر في قصيدته أسلوَب الحواِر بيَنه وبيَن صديقِه ,ما أثر ذلَك 
على جماِل القصيدِة؟       للتشويق وكشف الشخصيات وترفاتها .

- ما نوع النص األدبي ؟ خاطرة 
- ما الفرق بين شاهدة وشهيدة  في جملة : )تقف المدينة شاهدة وشهيدة(

 شاهدة : تراقب األحداث من حولها  ،  
 شهيدة : تضحي بأبنائها الذين يدافعون عنها ; أي بنفسها.

1. نصف حال القدس، وفق ما ورد في الفقرة األولى :
 شاهدة وشهيدة ، مظلومة ، صابرة ، صامتة ، ال متل املناجاة 

2. وردت في الفقرة الثالثة إشارة إلى باني سور القدس، نحددها: النقاش العثامين .
3. نكر ثالثة من معالم القدس الواردة في النص : 
سور القدس ، قبة الصخرة ، أسواق القدس القدمية .

4. بم أغرى قادة االحتالل المستوطنين لتشجيعهم على القدوم إلى فلسطين؟ 
 األرض التي تفيض لبنًا وعساًل "كرثة الخري " .

5. كيف يعمل االحتالل على تشويه جغرافية القدس؟ 
بواسطة تدمري معاملها وتغريها ويقوم بعزلها .

6. ماذا تعني القدس لألجيال، كما يظهر في نهاية الخاطرة؟ 
القداسة والربكة والتاريخ ، واملستقبل ، والوعد بالنر.

7. عالم تدل كلمة )األسوار( في عبارة "لى" أسوار تشيد هنا؟ 
داللة عىل جدار الضم والتوسع .

8. في النص إشــارات إلى حادثة اإلســراء والمعراج، نذكر اسم السورة التي 
تحدثت عنها : اإلرساء.

9. في الفقرة: )يعبر القلب بوابة المدينة.. رباط مقدس(،رسم النص صورة 
جميلة للعالقة بين العابد الخاشع والقدس، وضح مالمح الصورة : 

صورة الخشوع واالنقطاع يف الصالة مثل من يدخل القدس ينشغل عام سواها .
10. علل: أ- ال بد من طي الشغاف على ربوع القدس :

 لتظل يف وعي األمة رغم الروايات والتاريخ املشوهة .
 ب- نعت النص المفردات المعبرة عن القدس بالقاصرة : 

 ألن القدس ال تحدها داللة وال مفردات .
11. نوضح الصور الفنية : 

أ- وهي التي تلتحف كل مساء آخر أوجاعها : شبه األوجاع باللحاف .
ب- تفوح أزفة القدس هيبة ورفعة و وقارًا: شبه الهيبة والرفعة والوقار برائحة جميلة .

ج-  القدس بوصلة ومجد : شبه القدس بالبوصلة .
12. نوضح داللة: أ- تقبض على جرحها اليومي بعتاد وصالبة : 

                           داللة عىل صمود القدس يف وجه املحتل .
                     ب- يحبون القبة في حدقاتهم : داللة عىل حبهم الكبري للقبة .

13  ما الغرض البالغي الذي خرج إليه االســتفهام ي عبارة:)وهل تقوى يد 
آثمة على قدر اهلل( ؟   النفي 

14. نحدد المحســن البديعي في عبارة: )ويبقــى القلب المتيم  بها، يغدو 
إليها ويروح ،متشبئًا بكل تفاصيلها(. طباق

15.  نذكر الوزن الصرفي لكلمتي: أخاديد وأنشودة:
"أخاديد أفاعيل " "أنشودة أفعولة ".

1.  من قائل القصيدة ؟ وما جنسيته ؟ حسن املرواين وجنسيته عراقي . 
2. ما االسم الحقيقي لمحبوبة الشاعر)ليلى(؟  سندس

3.  ما البحر الذي نظمت عليه القصيدة ؟    البسيط
4. ما العاطفة المسيطرة على الشاعر في القصيدة؟  عاطفة الحزن واألىس

5 . ما الفكرة الرئيسة للقصيدة؟  تأمل الشاعر بسبب أّن الحب من طرف واحد.
معاني المفردات

1.تشتمل القصيدة على فكرة رئيسة واحدة ,نذكرها   
أمل الشاعر ومعاناته بسبب بعده عن محبوبته

2.استخدم الشاعر ألفاظًا كثيرًة تشير إلى فقره,نذكرها  
  ال جاه ، ال ترف، عرس الحال

3.ما الذي حطم آمال الشاعر؟ غدر املحبوبة  له .
4. حمل الشاعر نفسه مسؤولية رفض ليلى حبه , نحدد البيت الذي يشير إلى هذا المعنى .

 معذورة أنت إن أجهضت يل أميل       ال الذنب ذنبك بل كانت حامقايت .
5.نعين األبيات تتحدث عن الفوارق االجتماعية : ممزق أنا ال جاه وال ترف يغريك يف ....

6.ما المقصود من قول الشاعر :يرسو بجفني حرماٌن يمص دمي ؟ 
  حرمان : األرق وهو بعد املحبوبة .

7.عالَم يدل قول الشاعر :واستوطن األغراب في بلدي ؟ ارتباط محبوبته بغريه
8. ما الذي يعنيه الشــاعر بقوله :من لي بحذف اســمك الشفاف من لغتي؟ 

استحالة نسيانها

9. ما داللة قول الشاعر :هاجرت مدني عني      وما أبحرت منها شراعاتي ؟
    جفاء املحبوبة وبقاء الشاعر عىل حبه .                                                                     

10. إالم يشير قول الشاعر :جفت على بابك الموصود أزمنتي ؟ 
  يأس الشاعر ، لعدم اكرتاثها به .

11.ما الذي يوحي به قول الشاعر :أمشي وأضحك يا ليلى مكابرة؟ 
         التصنع بالفرح رغم األمل املدفون داخل الشاعر

 12. استهل الشاعر قصيدته بخاتمة  تجربته مع ليلى نناقش
 بــدأ الشــاعر بالخامتــة وهــي اســتحالة نســيان ليــىل ومرارتــه الشــديدة مــن زواج 

محبوبته لشخص آخر .
13. نوضح الصور الفنية في األبيات اآلتية : 

 أ. فراشة جئت ألقي كحل أجنحتي   ***  لديك فاحترقت ظلمًا جناحاتي
شبه الشاعر نفسه بالفراشة التي تنجذب نحو النار )ليىل( فُتحرق , داللة :عىل غدر املحبوبة
14. أصيح والسيف مزروٌع بخاصرتي  ***       والغدر حّطم آمالي العريضات

 شبه الشاعر السيف بالشجرة التي ُتزرع يف خارصة الشاعر , ويدل عىل شدة األمل                                    
15. في القصيدة صراع داخلي عاشه الشاعر ,نذكر أبياتًا توضح ذلك .

أميش و أضحك يا ليىل مكابرة     /  يرسو بجفني حرماٌن ميص دمي .
16.  نحدد دالالت : أ. أخبي عن الناس احتضاراتي   

                   مكابرة الشاعر بإخفائه معاناته / شدة األمل 
- )ستمسي( ماذا يفيد حرف السين في الكلمة السابقة؟ التوكيد واالستقبال. 
17. استخدم الشاعر ألفاظا تشير إلى فقره .اذكرها. ال جاه , ال ترف , عرس الحال .

18. استخرج من القصيدة: أ. حرف استقبال : السن مثل : ستميس . 
ب. حرف عطف يفيد اإلضراب :  بل     ج. اسم مفعول لفعل فوق الثالثي : 

مضاع  والفعل منه )ُأضيع (- ُممزَّق والفعل منه )ُمزّق (                                                                                

1.  مــا الفكرة التي يــدور حولها الحديث ؟  صيغة أخرى / إالم يؤدي التزام 
المسلمين بمضمون الحديث .       تعظيم حرمة دم املسلم .

2. ما مرادف :  زوال:  إنهاء  . ما المادة المعجمية دنيا:   د ن و    جمع دنيا :  ُدنا 
3. ما نوع الالم وما إعراب زوال في  "َلزوال "؟  نوع الالم: الالم الم االبتداء , 

إعراب   زوال : مبتدأ مرفوع  بالضمة
4.  استخرج من الحديث:    اسم تفضيل : أهون  , 

ممنوعا من الصرف: ُعمر , سبب المنع : علم عىل وزن ُفعل    
5. كيف عظم الحديث حرمة دم المسلم؟

 "لزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرٍئ ُمسلم" .
6. التزام المسلمين بمضمون حديث األول رادٌع عن االقتتال الداخلي , نوضح ذلك .
الحديث بن خطورة سفك الدم , وزوال الدنيا أهون عند الله من دم امرٍئ ُمسلم.

عن عبد اهلل بن عمر –رضي اهلل عنهما- عن النبي )صلى اهلل عليه وسلم( 
أنه قال: "لزوال الدنيا أهون عند اهلل من دم امرٍئ ُمسلم".

عن ســهل بن ســعد - رضي اهلل عنهما- أن رســول اهلل )صلى اهلل عليه 
وسلم( قال: " رباط يوم في سبيل اهلل خيٌر من الدنيا وما عليها, وموضع 
ســوط أحدكم من الجنة خيٌر مــن الدنيا وما عليهــا, والروحُة يروحها  

العبد في سبيل اهلل أو الغدوة خيٌر من الدنيا وما عليها "    

عــن عن أبي هريرة –رضي اهلل عليه- عن النبي )صلى اهلل عليه وســلم( 
قال : "ســبعة يظلهم اهلل تعالى في ظله يوم ال ظل إال ظله :إماٌم عدٌل 
, وشــاب نشــأ في عبادة اهلل ,ورجل قلبه معلق في المســاجد , ورجالن 
تحابا في اهلل ,اجتمعا عليه ,وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات منصب 
وجمــاٍل , فقال :إنــي أخاف اهلل ورجٌل تصدق بصدقــٍة, فأخفاها؛ حتى ال 

تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر اهلل خاليًا ,ففاضت عيناه    

1.  ضع فكرة مناسبة للحديث : فضل الرباط يف سبيل الله 
2. ما مرادف : الرباط : حراسة حدود املسلمن  سوط : أداة للجلد وجمعها سياط  
 الرّوحة: التوجه إىل الجهاد آخر النهار   الغدوة: التوجه إىل الجهاد أول النهار.                 

3. ما فضل الرباط في سبيل اهلل؟  خرٌي من الدنيا وما عليها .
4. استخرج من الحديث طباقا: الروحة والغدوة  وفائدته : يوضح املعنى ويربزه.
5.  ما نوع ما في قوله "خير من الدنيا وما عليها": موصولة                                              

6. ما المعنى الصرفي:     )خير(: اسم تفضيل )موضع(: اسم مكان
) الروحة و الغدوة ( : اسم مرة                          

7. الروحة أو الغدوة في سبيل اهلل خير من الدنيا وما عليها . علل ذلك. 
      ألن الجهاد يزيل الظلم وينرش الدين والعدل ويقوي شوكة املسلمن

8. ما داللة عبارة " وموضع سوط أحدكم من الجنة خيٌر من الدنيا وما عليها " 
داللة عىل حقارة الدنيا وقلة قيمتها.    

9. في الحديث تكررت عبارة )خير من الدنيا وما عليها( نعلل ذلك : 
للتأكيد عىل أهمية الرباط , وحقارة الدنيا.

1.  ما الفكرة التي يحملها الحديث : حسن الخلق 
2. مــا مرادف منصب :  مكانة عاليــة  .  والمعنى الصرفي :  مصدر ميمي    فاضت 

عيناه :  بكت ودمعت  جمع  ظل : ظالل , عدل:  منصف يف الحكم  
والمعنى الصرفي : صفة مشبهة  

3. ما المقصود باليوم المذكور في الحديث؟ يوم القيامة .
4.نوضح اآلثار اإليجابية للصدقة على الفرد والمجتمع . 

 تطهر النفس , وتزيد املحبة بن الغنّي والفقري , تقوي املجتمع                                   
5. ما المعنى المشترك بين السبع الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله؟ 

   مجاهدة النفس وعدم اتباع األهواء
6. ما داللة ذكر اإلمام العادل في أول الســبع  الذين يظلهم اهلل في ظله 
يــوم ال ظل إال ظلــه ؟    ألنــه اإلمــام أكــرث النــاس تأثــريّا يف املجتمــع ) صالحــه صالح 

املجتمع وفساده فساد املجتمع (.
7. وضح الجمال:ورجل قلبه معلق في المساجد: شبه القلب بيشء مادي يعلق.

8. ما المعنى الصرفي لـ "َعْدل": صفة مشبهة   ُمعلَّق : اسم مفعول      
 نوع الفاء في "فأخفاها": عاطفة        طباق :  شامل – مين

 اسمًا ممنوعًا من الصرف : هريرة .     والسبب : علم مؤنث تأنيثًا لفظيًا. 
9. اختر : كل مما يلي الذين يظلهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله ما عدا :

أ. رجل ذكر الله خاليًا ,ففاضت عيناه  
ب. رجل قلبه معلق يف املساجد  

ج. رجل يجاهد إلعالء كلمة الله
10. ما نوع)ال( و )ما ( : " ال تعلم شماله ما تنفق يمينه ".  

ال نافية  , ما املوصولة , وإعرابها : اسم موصول مبني يف محل نصب مفعول به
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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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العــديل/  وكيلهــا  "الشــاعر"  زقــاط  مــوىس  محمــد  غاليــة  املســتدعي/ 
 2019/5597 رقــم  توكيــل  مبوجــب  زقــاط  اللــه  عبــد  حمــدان  إســاعيل 
رقــم  النــور هويــة  بجــوار مســجد  البلــد  عــدل خانيونــس- خانيونــس-  كاتــب 

)962098373( واخرين- وكيلهم املحامي/ محمد سامي حجازي.

املســتدعى ضــده/ عايشــة مــوىس محمــد الشــاعر- خانيونــس البلــد- بجــوار 
مسجد النور وخارج البالد حاليًا.

نوع الدعوى/ حقوق )تقسيم أموال مشرتكة(.
قيمة الدعوى/ خمسة مائة الف دينار اردين.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف الدعوى رقم 2020/463

اىل املســتدعى ضــده املذكــور بعاليــه مبــا أن املســتدعي قد أقــام عليك دعوى 
)تقسيم أموال مشرتكة( استنادا اىل ما يدعي يف الئحة دعواه املرفق لك نسخة 
منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدى قلــم املحكمــة لذلــك يقتيض عليــك الحضور اىل هذه 
املحكمــة خــالل خمســة عــر يومــًا من تاريــخ تبليغك هذه املذكرة كا يقتيض 
ان تــودع قلــم هــذه املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ 
تبليغك هذه املذكرة علا انه قد تحدد لها جلسة بتاريخ 2021/6/30م لنظر 
الدعــوى وليكــن معلومــا لديــك انــك اذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعي أن 

يسري يف دعواه حسب األصول. تحريرا يف 2021/6/9م.
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس
صديق عبد الرازق الرقب

دولة فلسطني
املجلس األعىل للقضاء
محكمة صلح خانيونس

يف الدعوى رقم 2020/463
يف الطلب رقم 2021/559

يف القضية الحقوقية رقم 2020/247 بداية رفح
يف الطلب رقم 2021/235

املستدعية/ دالل صربي مصطفى زعرب- سكان رفح الغربية- حارة زعرب- 
هوية رقم )968240143( وكيلها املحامي/ رشاد زعرب

املســتدعى ضــده/ محمــد ديــب خليــل زعــرب األصالــة عــن نفســه وباإلضافة 
لباقــي ورثــة املرحــوم/ ديــب خليــل برهــم زعــرب- ســكان رفــح الغربيــة- بجــوار 

مسجد أبو عبيدة بن الجراح- سابقًا.
بتاريــخ  املحــرر  منــزل  بيــع  عــىل  اتفــاق  عقــد  صحــة  )اثبــات  حقــوق  الدعــوى/  نــوع 
2003/4/5 وعقــد اتفــاق عــىل بيــع قطعــة األرض مقــام عليهــا عــارة ســكنية املحــرر 

بتاريخ 2003/4/13م وعقد اتفاق بيع قطعة األرض مقام عليها عارة سكنية املحرر 
بتاريخ 2004/4/1 ونفاذها وتسليم قطعة األرض واملنزل للمشرتي )املدعية(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل 
يف القضية الحقوقية رقم 2020/247 صلح رفح

يف الطلب رقم 2021/235
إىل املســتدعى ضده املذكور أعاله مبا أن املســتدعية قد أقامت عليكم دعوى 
 2003/4/5 بتاريــخ  املحــرر  منــزل  بيــع  عــىل  اتفــاق  عقــد  )اثبــات صحــة  حقــوق 
وعقــد اتفــاق عــىل بيــع قطعــة األرض مقــام عليهــا عــارة ســكنية املحــرر بتاريــخ 
2003/4/13م وعقــد اتفــاق بيــع قطعــة األرض مقــام عليهــا عــارة ســكنية املحرر 

بتاريــخ 2004/4/1 ونفاذهــا وتســليم قطعــة األرض واملنزل للمشــرتي )املدعية( 
استنادا اىل ما تدعيه يف الئحة دعواها املرفقة لك نسخة منها لدى قلم املحكمة  
لذلك يقتيض عليك الحضور اىل هذه املحكمة خالل 10 أيام من تاريخ تبلغك 
بهــذه املذكــرة كــا يقتــيض أن تــودع قلــم املحكمــة ردك التحريــري خــالل خمســة 
عــر يومــًا مــن تاريــخ تبليغــك هــذه املذكــرة علــا انــه قــد تحــدد لهــا جلســة االحد 
2021/7/4م لنظر القضية وليكن معلوما لديك انك اذا تخلفت عن ذلك يجوز 

للمستدعية أن تسري يف دعواها حسب األصول تحريرا يف 2021/6/10م.
رئيس قلم محكمة بداية رفح/ أكرم أبو طعيمة

دولة فلسطني
السلطة القضائية
محكمة بداية رفح

أعلن أنا املواطن / هاىن محمد وصفى الجاروشه   عن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم 802219097  الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

إعالن وراثة صادر عن محكمة غزة الشرعية
قدمــت لهــذه املحكمــة مضبطــة موقعــة من مختــار عائلة منطقة غــزة املؤرخة 
يف 2021/6/10م تتضمــن أن ديســم بــن صــالح بــن عــي مرجــان مــن واليــة 
ازمري الرتكية قد تويف لرحمة الله تعاىل بتاريخ 2020/12/8م وانحرص ارثه 
الرعــي واالنتقــايل يف زوجتــه وهــي لينــا بنــت عــديل بــن احمــد الــرتك ويف 
ابنــه منهــا الذكــر وهــو ســنان فقــط وال وارث للمتــوىف املذكــور ســوى مــن ذكــر 
وليس له وصية واجبة او اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة 
ســوى مــن ذكــر فمــن لــه حــق االعــرتاض عــىل هــذه املضبطــة مراجعــة محكمــة 
غــزة الرعيــة خــالل خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وحــرر يف 24/رجب 

1442هـ املوافق 2021/3/7م.

قايض غزة الرعي
محمد خليل الحليمي

دولة فلسطني
السلطة القضائية

املجلس األعىل للقضاء الرعي
محكمة غزة الرعية االبتدائية

غزة/ نور الدين صالح:
من جديد تحاول السلطة يف رام الله فرض سيطرتها 
وقطــع  غــزة،  قطــاع  يف  اإلعــار  إعــادة  ملــف  عــىل 
الطريــق أمــام التحــركات الراميــة لتنفيذه برسعة، عرب 
بالحصــول عــىل األمــوال وعــدم  مطالباتهــا املتكــررة 
تجاوزهــا يف هــذا امللــف، يف حــني يخــى خبــريان 
اقتصاديــان تكــراَر ســيناريو عرقلــة إعــار مــا ُدمــر يف 

عدوان عام 2014.
وتكشــف مصادر إعالمية أن وفدًا فلســطينيًا برئاســة 
نائــب رئيــس وزراء حكومــة رام اللــه زيــاد أبــو عمــرو، 
عــىل  اعــرتاض  رســالة  لنقــل  للقاهــرة،  أمــس  توجــه 

طريقة إدارة مرص مللف إعار قطاع غزة.
يف حني تتحدث مصادر أخرى يف رام الله لصحيفة 
"األخبــار" اللبنانيــة، أن الســلطة مســتاءة مــن تســارع 
الجهــود املرصيــة لبــدء عمليــة اإلعار دون التنســيق 
تقليــص  يف  يرغــب  الوفــد  أن  إىل  مشــريًة  معهــا، 
كميــة املــواد التــي تدخــل القطــاع عــن طريــق معــرب 
رفــح وإيجــاد آليــة مشــابهة لتلــك املعمــول بهــا اثنــاء 
عدوان 2014 للحيلولة دون وصول تلك املواد إىل 

الفصائل الفلسطينية.
الكريــم،  عبــد  نــرص  االقتصــادي  الشــأن  يف  الخبــري 
رأى أن الســلطة يف رام الله تســعى لتصدر املشــهد 
يف ملــف إعــادة إعــار غــزة، فهــي ترفــض مــرور هــذا 
امللــف دون التنســيق معهــا، لكونهــا ُتســمي نفســها 

"الرعية".
وأوضــح عبــد الكريــم خــالل حديثــه مــع "فلســطني"، 
أن الســلطة تشــكك يف مســار عمليــة اإلعــار وتعده 
مــرص  أدخلــت  بعدمــا  خاصــة  شــأنها،  مــن  تقليــاًل 
الشــاحنات واملعــدات املتعلقــة باإلعــار، وهــو مــا 

أثار استهجانها، ودفعها لتصدر املشهد.
وعــرّب عــن خشــيته تكــرار ســيناريو تعطــل ملــف إعادة 
 ،2014 عــام  عــدوان  خــالل  تدمــريه  تــم  مــا  إعــار 
ودمجتهــا  اإلعــار  أمــوال  الســلطة  تســلمت  حينــا 
مــع امليزانيــة العامــة، دون تشــكيل لجــان متخصصــة 

إلعادة اإلعار.
إعــادة  آليــة  عــىل  االتفــاق  رضورة  عــىل  وشــدد 
ال  حتــى  الســابق،  الســيناريو  تكــرار  وعــدم  اإلعــار، 

يكــون هــذا امللــف ســببًا يف تعميــق األزمــة الداخلية 
الفلسطينية، مشريًا إىل أن السلطة تخى أال تكون 

جزءًا من هذا امللف. 
مســاعي  وخاصــة  األرض  عــىل  الوقائــع  أن  وبــنّي 
إعــادة  تفــرز معــادالت جديــدة حــول ملــف  الســلطة 
اإلعــار، مــا يــؤدي إىل تعطيــل امللف بشــكل كامل، 
منبّهــًا إىل أن آليــة اإلعــار التــي عملــت بهــا الســلطة 
2014، أثبتــت فشــلها، وأدت لتحكــم  إبــان عــدوان 

)إرسائيل( يف دخول املواد الخاصة بالبناء.
الســاحة  وحــدة  رضورة  إىل  الكريــم  عبــد  ولفــت 
الفلســطينية مــن أجــل ضان نجــاح ملف اإلعار من 
خالل تشكيل لجان متخصصة تكون مرجعية رسمية 

له، باإلضافة إىل وجود متويل دويل غري مروط.
وبلــغ عــدد الوحــدات الســكنية اّلتي تعرضــت للهدم 
الكي، نتيجة العدوان األخري أكرث من 1800 وحدة 

الســكنية  الوحــدات  عــدد  بلــغ  حــني  يف  ســكنية، 
أبــراج  16800 وحــدة، و5  املتــررة بشــكل جــزيئ 
تعرضــت للهــدم الــكي، وتدمــري 74 مقــرا حكوميــا 

وترر 66 مدرسة.
وحســب التقديــرات الحكوميــة بلغــت الخســائر يف 
قطاع غزة من جراء العدوان قرابة 350 مليون دوالر، 

غري الخسائر غري املبارشة.
معــني  بغــزة  االقتصــادي  الشــأن  املختــص يف  وأّيــد 
رجــب، مــا ذكــره ســابقه، إذ إن الســلطة تخــى مــرور 
ملــف اإلعــار دون علمهــا أو حصولهــا عــىل األمــوال 
الفصائــل  مــن  إدارتــه  رفضهــا  عــن  عــدا  بــه،  الخاصــة 
مــع  حديثــه  خــالل  رجــب  وأوضــح  الفلســطينية. 
"فلســطني" أن الخالفــات حــول ملــف اإلعــار عــادت 
تطفــو عــىل الســطح مــن جديــد، خاصــة بعــد رفــض 
الســلطة مــرور ملــف إعادة اإلعــار بعيدًا عنها. وعرّب 

عــن خشــيته تكــرار ســيناريو مــا جــرى يف امللــف إبان 
عــدة،  عراقيــل  أمامــه  وجــد  الــذي   ،2014 عــدوان 
أبرزهــا عــدم التــزام الســلطة دفــع كل األمــوال إلعــادة 
اإلعار، مشريًا إىل أن السلطة تسعى ألن تكون هي 

صاحبة القرار يف هذا امللف.
عمليــة  ســيعيق  الخالفــات  هــذه  اســتمرار  أن  ورأى 
عــىل  ذلــك  ينعكــس  وبالتــايل  جديــد،  مــن  اإلعــار 
املشــهد الســيايس عــرب إبقــاء حالــة االنقســام ســيدة 

املوقف.
ُيشــار إىل أن آالف الوحــدات الســكنية التــي دمرهــا 
االحتــالل خــالل عــدوان عــام 2014 مل يتــم إعارهــا 
حتى اآلن، يف حني أن الدول املانحة تعهدت خالل 
2014، بتقديــم  مؤمتــر املانحــني يف القاهــرة عــام 
5.4 مليــارات دوالر، ُخصــص نصفهــا إلعــادة إعــار 

قطاع غزة، 

دعا المانحين لدعم القطاع الصناعي 
المنسي: االحتالل دمر 

البنية التحتية االقتصادية 
لغزة خالل العدوان

غزة/ فلسطني:
قال رئيس اتحاد الصناعات املعدنية والهندسية محمد املنيس 
إن االحتــالل اإلرسائيــي دمــر البنيــة التحتيــة االقتصاديــة يف قطاع 
العــال  آالف  إىل ترسيــح  أدى  مــا  األخــري،  العــدوان  خــالل  غــزة 

بسبب قصف املنشآت االقتصادية. 
وأوضــح املنــيس يف ترصيــح إلذاعــة األقــى، أمــس، أن 3 آالف 
االقتصاديــة  املنشــآت  قصــف  نتيجــة  العمــل  مــن  رُسحــوا  عامــل 
منــذ  ســامل  أبــو  كــرم  معــرب  إلغــالق  إضافــة  العمــل،  عــن  وتوقفهــا 

العارش من مايو املايض.
وذكر املنيس أن اتحاد الصناعات يجري عملية إحصاء ملا دمره 
االحتالل عرب لجان مختصة بالراكة مع وزارة االقتصاد باألماكن 
واملخازن واآلليات واملعدات واملواد الخام واملنتجات، مشــريا 

إىل تدمري أكرث من 20 مصنعا تدمريا كليا.
وشــدد عــىل أن االحتــالل اســتهدف املصانــع دون إنــذار ليتســنى 
الصناعيــة  املناطــق   " أن  مؤكــدا  املعــدات،  إخــراج  ألصحابهــا 

محمية وفق القانون الدويل، ويجب توفري الحاية لها".
وأكــد املنــيس أنهــم مل يتلقــوا أي مســاعدات مــن أي جهــة، ومل 
يتلــق العــال أي مســاعدة وهــو مــا يزيــد من معاناتهــم، ومنذ عام 
2014 مل نتلــق إال %10 مــن نســبة األرضار يف مصانعنــا إلعــادة 

اإلعار.
ولفــت إىل أن االحتــالل يريــد أن يحولنــا إىل شــعب مســتهلك؛ 

وهذا مرفوض، وسنعمل عىل صناعة ما يلزمنا.
ودعــا الــدول املانحــة لدعــم القطاع الصناعي، مطالبا الســلطة يف 
رام الله والوسطاء بتحمل مسؤولياتهم يف إعادة إعار املنشآت 

االقتصادية، كا طالب بإدخال املواد الخام ملصانع غزة.

افتتاح بازار "اشتِر 
من بلدك" في الخليل 

لدعم المنتجات الوطنية
الخليل/ فلسطني:

أقامــت بلديــة الخليــل، أمــس، "بــازار اشــرِت مــن بلــدك" يف خــان 
أســبوع  فعاليــات  ضمــن  الخليــل،  مــن  القدميــة  بالبلــدة  شــاهني 

االقتصاد الوطني.
وقــال رئيــس البلديــة تيســري أبــو ســنينة، خــالل افتتــاح البــازار، إنــه 
يــأيت بالراكــة مــع وزارة االقتصــاد وغرفــة تجــارة وصناعــة الخليل، 
املبــادرات  عــىل دعــم كل  الحــرص  ومــروع مســاحات، مؤكــدا 
التي من شأنها إحياء البلدة القدمية ودفع عجلة االقتصاد فيها.

وأضــاف أن هــذا األســبوع تــم تخصيصــه يف كل أنحــاء فلســطني، 
لدعــم املنتجــات الوطنيــة، الفتــا إىل أن اختيــار البلــدة القدميــة، 

جاء لتشجيع املواطنني عىل زيارتها.
وشــّدد أبــو ســنينة عــىل أن زيــارة البلــدة القدميــة مبــا فيهــا الحــرم 
محــاوالت  ظــل  يف  الجميــع،  عــىل  واجــب  الريــف  اإلبراهيمــي 
وتزييــف  وتغيــري معاملهــا  لتهويــد املنطقــة  االحتــالل املســتمرة 
الحقائــق، مطالبــا املجتمــع الــدويل بحايــة الحــرم والوقــوف يف 

وجه مخططات االحتالل اإلرسائيي لبناء مصعد داخله.
حكمــت  مســاحات  مــروع  منســقة  أوضحــت  ناحيتهــا،  مــن 
بلــدك" سيســتمر ملــدة يومــني  مــن  بــازار "اشــرِت  أن  القواســمي، 
يف زقــاق وأحيــاء البلــدة القدميــة، ويتضمــن أشــغاال يدوية محلية 
الصنــع، إضافــة لفعاليــات فنيــة وترفيهيــة لألطفــال، مثمنــة دعــم 

املؤسسات للبازار واملشاركني فيه.

عان/ وكاالت:
أكــد وزيــر امليــاه األردين محمــد 
"ناقــل  مــروع  أن  النجــار، 
البحريــن"، الــذي يربــط البحرين 
قنــاة  بواســطة  وامليــت  األحمــر 
ميــاه  وتوفــري  منســوبه،  لرفــع 
الــرب لــألردن، "مل يعــد قامئــًا 
بسبب عدم التوصل إىل اتفاق 
بــني الجهــات التــي كانــت تنــوي 
والســلطة  األردن  وهــي  إطالقــه، 

الفلسطينية و)إرسائيل(".
وقــال الوزيــر األردين يف ترصيح 
الجديــد"  "العــريب  لصحيفــة 
"املــروع  إن  أمــس،  نرتــه 
وال  حكــًا  املنتهــي  عــداد  يف 
يتــم البحــث بــه، يف حــني تحــول 
أخــرى  خيــارات  إىل  األردن 

لتحسني وضعه املايئ".
وبحســب مســؤول أردين مطلع، 
فــإن "الســبب خلــف إلغــاء فكــرة 

ماطلــة  إىل  يعــود  املــروع 
اتخاذهــا  وعــدم  )إرسائيــل( 
إجــراءات حقيقيــة وجــادة للبــدء 
املــروع  وكان  بالتنفيــذ". 
البحــر  ميــاه  تحليــة  إىل  يهــدف 
إىل  منهــا  جــزء  وضــخ  األحمــر 
البحر امليت إلنقاذه من تدهور 

بيئي مطرد.
 85 توفــري  املــروع  ويتضمــن 
امليــاه  مــن  مكعــب  مــرت  مليــون 
البحــر  وتزويــد  ســنويًا،  لــألردن 
 200 إىل  تصــل  بكميــة  امليــت 
مليــون مــرت مكعــب ســنويًا. كا 
كان يفــرتض أن تحصــل أرايض 
عــىل  الفلســطينية  الســلطة 
و20  مكعــب،  مــرت  مليــون   30

مليــون مــرت مكعــب ستشــرتيها 
بســعر  األردن  مــن  )إرسائيــل( 

الكلفة.
مــن  كميــات  األردن  ويســتهلك 

مــن  متــاح  هــو  مــا  أكــرث  امليــاه 
وأدت  املتجــددة،  املصــادر 
إىل  الســكاين  التعــداد  زيــادة 
تراجع حصة الفرد من املياه إىل 
أقــل مــن 90 مــرتًا مكعبًا ســنویًا، 
علًا أن خط الفقر املايئ للفرد 

يبلغ 500 مرت مكعب سنویًا.
والــري  امليــاه  وزارة  وأعلنــت 
إطــالق  عــن  أخــريًا،  األردنيــة 
املــروع  مــن  األوىل  املرحلــة 
الوطنــي للميــاه "الناقــل الوطنــي 
األحمــر  البحــر  مــن  للميــاه" 
كأضخــم مــروع للتــزود بامليــاه 
واملقــدرة  األردن،  تاريــخ  يف 
قيمتــه بــني 1.5 مليــار ومليــاري 

دوالر.

املــروع  إن  الــوزارة  وقالــت 
املدعــوم مــن الوكالــة األمريكيــة 
مــع  يتــاىش  الدوليــة،  للتنميــة 
الوطنيــة  األردنيــة  االســرتاتيجية 
التغيــريات  ملواجهــة  للميــاه 
املصــادر  وشــح  املناخيــة 

والزيادة السكانية.
نظــام  مــن  املــروع  ويتكــون 
نقــل ميــاه البحــر ومنشــأة لتحلية 
ونظــام  العقبــة  يف  البحــر  ميــاه 
باقــي  إىل  العذبــة  امليــاه  نقــل 
ســتؤمن  حيــث  املناطــق، 
مليــون   130 األوىل  املرحلــة 
مــرت مكعــب ســيتم خلطها مبياه 
اآلبــار مــن حقــل وادي رم لتأمــني 

املياه العذبة ألغراض الرب.

دعوة أممية لتجديد 
االلتزام بإنهاء أسوأ 

أشكال عمل األطفال 
بحلول 2025

عان/ وكاالت:
للطفولــة  املتحــدة  األمــم  منظــات  دعــت 
واألغذيــة  الدوليــة  والعمــل  )اليونيســف(، 
الطفــل/ إنقــاذ  ومؤسســة  )الفــاو(،  والزراعــة 

بإنهــاء  الجاعــي  االلتــزام  تجديــد  إىل  األردن، 
أســوأ أشــكال عمــل األطفــال يف األردن بحلــول 

عام 2025.
أمــس،  بيــان،  يف  اليونيســف،  منظمــة  وذكــرت 
مبناســبة اليــوم العاملي ملكافحــة عمل األطفال 
الــذي ُيصــادف 12 يونيــو/ حزيران من كل عام، 
وعــن  عنهــا  صــادرا  جديــدا  عامليــا  تقريــرا  أن 
منظمــة العمــل الدوليــة، أورد أن 9 ماليــني طفــل 
االضطــرار  لخطــر  معرّضــون  العــامل  يف  إضــايف 
للعمــل بحلــول نهايــة عام 2022 بســبب جائحة 
أن  املحــاكاة  منــاذج  أحــد  وُيظهــر  كوفيــد19-، 
هذا الرقم قد يرتفع إىل 46 مليونًا إذا مل تتوفر 
لهــم إمكانيــة الحصول عــىل الحاية االجتاعية 

الرورية.
كبــريا  ارتفاعــا  هنــاك  فــإن  التقريــر  وبحســب 
عــىل مســتوى العــامل يف عــدد األطفــال ضمــن 
الفئــة العمريــة 5 17- عاًمــا ممــن يزاولون أعااًل 
أو ســالمتهم  تــر بصحتهــم  أن  ُيحتمــل  خطــرة 
أو أخالقهــم، حيــث ارتفــع العــدد مبقــدار 6.5 

مليون منذ عام 2016 ليصل إىل 79 مليونًا.
ولفت البيان إىل ان اليونيســف ومؤسســة إنقاذ 
برنامــج  لتنفيــذ  مًعــا  ســتعمالن  الطفــل/األردن 
"حايــة الطفــل مــن عالة األطفــال" يف األردن، 
حيث أدت جائحة كوفيد19- إىل تفاقم ظاهرة 

عمل األطفال.
ويهــدف الربنامــج إىل حاية األطفال واليافعني 
األطفــال،  عمــل  أشــكال  أســوأ  مــن  األردن  يف 
النوعــي  التعليــم  يف  بحقوقهــم  ومتّتعهــم 

والحصول عىل عٍمل الئق يف املستقبل.

تسعى لتكرار سيناريو 2014.. هل يصطدم إعمار غزة بعراقيل السلطة؟

لمماطلة )إسرائيل(
وزيـر أردنـي: مشروع "نـاقـل البحـرين" لـم يعـد قائًما 
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قتل  مدنيني يف تفجرَيْين بالعاصمة األفغانية كاُبل
كاُبل/ األناضول:

قتل  مدنيني وأصيب  آخرون، أمس، بتفجريين متتاليني بالعاصمة األفغانية كابل.
وقال نائب املتحدث باسم وزارة الداخلية، أحمد ضياء ضياء، يف مؤمتر صحفي، إن تفجريين استهدفا سيارتني تقالن مدنيني غريب كابل.

وأوضح أن التفجرين أسفرا عن قتل  أشخاص، وإصابة  آخرين.
ويف وقت سابق أمس، ُقتل مدين إثر تفجري وقع مبدنية مزار رشيف، شاميل البالد.

ويف الوقت الذي يستمر فيه الغموض حول مستقبل مفاوضات السالم يف أفغانستان، تصاعد مستوى العنف فيها منذ مايو/أيار املايض، إثر بدء انسحاب القوات األجنبية من البالد.
وكان مجلس األمن القومي األفغاين، أعلن أن حركة طالبان نفذت  هجوما يف مايو فقط. 

فقــد  عــن  الرشفــا  نضــال محمــد خالــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  802679043الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / محمــد اســامعيل عــودة ابــو مديــن عــن 
ممــن  410140883الرجــاء  الرقــم   وتحمــل   هويتــي  فقــد 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســها ســهيل ســعدي العــي عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  410611024الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / نشــأت فتحــي جربيــل ســعيد عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  800862542الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  شــعث  رمضــان  ســامي  مــي   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  411941388الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  جــامل  زهــدي  نظــري  نفــني   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  401030549الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  فــؤاد جربيــن جرببــن  ســاهر   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم  802063933 الرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / حاتــم ســعدي نظمــي النديــم    عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  950202556الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر  

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / عــزام نافــذ ســليامن ابــو رشيب عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  803310762الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر  

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / امجــد عبدالنــارص احمــد صبــح عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  411175157الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  رشف  محمــد  خليــل  فــوزي   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتي وتحمل  الرقم  922051545الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / ســلامن مــوىس ســلامن حلــس عــن فقــد 
هويتي وتحمل  الرقم  409361987الرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

الجزائر/ وكاالت:
املســتقلة  الجزائريــة  الســلطة  قالــت 
فــرز  عمليــات  بــدأت  إنهــا  لالنتخابــات 
األصوات بعد إغالق جميع مراكز االقرتاع 
املبكــرة،  الترشيعيــة  االنتخابــات  يف 
وهــي األوىل منــذ بــدء الحــراك الشــعبي، 
يف حــني قــال الرئيــس عبــد املجيــد تبــون 
إن نســبة املشــاركة ال تهمــه، معتــربا هــذا 
إرســاء  طريــق  عــى  أخــرى  لبنــة  االقــرتاع 

الدميقراطية.
فــرز  أن  االنتخابــات  ســلطة  وأضافــت 
األوىل  مرحلتــني؛  عــى  ســيتم  األصــوات 

للقوائم والثانية لكل مرشح يف القامئة.
املســتقلة  الســلطة  رئيــس  وكان 
رشيف  محمــد  الجزائــر  يف  لالنتخابــات 
يف  للتصويــت  العامــة  النســبة  إن  قــال 
االنتخابــات الترشيعيــة املبكــرة وصلــت، 
بالتوقيــت  عــرا  الرابعــة  الســاعة  بحلــول 

املحيل، نحو 14.5%.
ســابق-  وقــت  -يف  رشيف  أعلــن  وقــد 
مراكــز  مختلــف  يف  التصويــت  متديــد 

التصويت لساعة إضافية.
وذكــرت تقاريــر صحفيــة أن اإلقبــال عــى 
التصويــت كان متفاوتــا بــني الواليــات يف 
النســبة  بلغــت  حيــث  األوىل،  الســاعات 
مل  حــني  يف   ،17% الواليــات  بعــض  يف 
تتعد %1 يف واليات أخرى، لكن ال توجد 

مشاركة واسعة.
الجزائــر  يف  االقــرتاع  مراكــز  وكانــت 
 24 أمــام  امــس  صبــاح  ُفتحــت  واملهجــر 

مليــون جزائــري يحــق لهــم التصويــت يف 
االنتخابات الترشيعية املبكرة التي تجرى 
الختيار 407 نواب يف املجلس الشعبي 

الوطني أو ما يعرف بالغرفة األوىل.
عمليــات  انطلقــت  الداخــل،  ويف 
صباحــا،  الثامنــة  الســاعة  يف  التصويــت 
الســاعة  يف  االقــرتاع  مكاتــب  واغلقــت 

السابعة مساء.
ويتنافــس يف هــذه االنتخابــات أكــر مــن 
22 ألف مرشح ينتمون إىل 2288 قامئة، 
منهــا 1080 قامئــة حزبيــة، و1208 قوائــم 
مســتقلة، يف حــني بلــغ عــدد املرشــحات 

5744 امرأة.
تصريحات تبون

بصوتــه  الجزائــري  الرئيــس  أدىل  وقــد 
يف  بوشــاوي  مبنطقــة  اقــرتاع  مركــز  يف 
العاصمــة،  للجزائــر  الغربيــة  الضواحــي 
كــام أدىل الوزيــر األول عبــد العزيــز جــراد 
األحــزاب  وزعــامء  الحكومــة  وأعضــاء 
الســعيد  اللــواء  األركان  وقائــد  السياســية 
شــنقريحة بأصواتهــم يف مراكــز تصويــت 

مختلفة.
-عقــب  للصحفيــني  تريحــات  ويف 
متفائــل  إنــه  تبــون  قــال  بصوتــه-  إدالئــه 
عــى  بنــاء  نســبة مشــاركة جيــدة  بتحقيــق 
مــا عاينــه مــن ســري التصويت يف عدد من 
جانــب  مــن  إقبــال  إىل  مشــريا  الواليــات، 

الشباب والنساء.
وأكــد أن نســبة املشــاركة ال تهمــه، وقــال 
مــن ســيفرزهم صنــدوق  مــا يهمــه هــم  إن 

ال  أطــراف  مــن  تواجــه هجومــا  دامــت  مــا 
يرضيها أن تدخل البالد إىل الدميقراطية 
قرارهــا  وتعطــي  الواســعة،  أبوابهــا  مــن 

لشعبها، حسب تعبريه.
األمــة  رئيــس مجلــس  قــال  الســياق،  ويف 
الجزائــري )الغرفــة الثانيــة للربملــان( صالح 
قوجيــل إن هــذه االنتخابــات تعــد تنفيــذا 

ملطالب الحراك الشعبي.
وأضــاف قوجيــل -يف تريحــات صحفية 
أن  بالعاصمــة-  بصوتــه  إدالئــه  عقــب 
الرئيس تبون أوىف بوعوده بالذهاب نحو 

تنّحــي الرئيــس عبــد العزيــز بوتفليقــة يف 
ربيع 2019.

نسبة المشاركة
عاديــة  بصــورة  التصويــت  عمليــة  وجــرت 

يف الواليات الـ58 بالجزائر.
بــدا  وأضــاف أن اإلقبــال عــى التصويــت 
ولكنــه  األوىل،  الســاعات  يف  متدّنيــا 
نســبة  إن  تقــول  الســلطات  أن  إىل  أشــار 

املشاركة تتضح معاملها بعد العر.
وتابــع أن وزارة الداخليــة فرضت إجراءات 
أمنيــة مشــددة بدايــة مــن مســاء اول مــن 
قانــون  يف  تعديــل  إىل  مشــريا  امــس، 
العقوبــات للتصــدي ملحــاوالت مــا ســمي 
العمليــة االنتخابيــة، ســواء  بتعكــري صفــو 
أو  بأصواتهــم،  اإلدالء  مــن  األفــراد  مبنــع 

تخريب مراكز االقرتاع.
وشهدت االنتخابات الرئاسية عام 2019 
واالســتفتاء الدســتوري عام 2020 نســبة 
امتناع غري مسبوقة عن التصويت بلغت 
%60 و%76 عــى التــوايل، وفقــا لوكالــة 

الصحافة الفرنسية.
اقــرتاع  ثالــث  االنتخابــات  هــذه  وتعــّد 
املســتقلة  الســلطة  عليــه  تــرشف 
رئاســيات  بعــد  الجزائــر،  يف  لالنتخابــات 
ديســمرب/كانون األول 2019، واســتفتاء 
نوفمرب/ترشيــن  يف  الدســتور  تعديــل 

الثاين 2020.
التصويت في الخارج

الجاليــة  تواصــل  واألخــري  الثالــث  ولليــوم 
يف  االقــرتاع  الخــارج  يف  الجزائريــة 

الترشيعيــة،  الســلطة  إلدارة  االقــرتاع 
مشــريا إىل أن تشــكيل الحكومــة املقبلــة 
األغلبيــة  كانــت  إذا  مــا  عــى  ســيعتمد 
رئيــس  لسياســات  معارضــة  أو  مواليــة 

الجمهورية.
وأضــاف أن مــن قاطعــوا االنتخابــات أحــرار 
أن  حقهــم  مــن  ليــس  ولكــن  ذلــك،  يف 
عــى غريهــم، مشــددا  يفرضــوا موقفهــم 
عــى أن هــذه االنتخابــات لبنــة ثانيــة يف 

التغيري ويف بناء جزائر دميقراطية.
الصحيــح  الطريــق  عــى  الجزائــر  إن  وقــال 

انتخاب مؤسسات جديدة.
والخميس املايض، تعّهد تبون بأن يكون 
الصنــدوق هــو الفيصــل يف االنتخابــات، 
الوطنيــة  الســلطة  تعهــدت  حــني  يف 
املســتقلة لالنتخابات -قبل نحو أســبوع- 

بحامية األصوات.
وكان الرئيــس الجزائــري دعــا يف مــارس/

ترشيعيــة  انتخابــات  إىل  املــايض  آذار 
الشــهر  مطلــع  الربملــان  حّلــه  بعــد  مبكــرة 
ترشيعيــة  انتخابــات  أول  لتكــون  ذاتــه، 
منــذ بــدء الحراك الشــعبي الذي أدى إىل 

االنتخابات الربملانية.
جاليــة  أكــرب  تتمركــز  حيــث  فرنســا،  ففــي 
جزائرية يف الخارج، ال تزال نسبة االقرتاع 

ضعيفة، وفق بعض الشهادات.
تنظيــم  عــى  القامئــني  بعــض  ويعــزو 
عــى  اإلقبــال  أن  إىل  ذلــك  االنتخابــات 
الخميــس  يومــي  املبكــر  التصويــت 

والجمعة عادة ما يكون ضئيال.
وقــد طالــب بعــض الجزائريــني املقيمــني 
النيابيــة  املقاعــد  عــدد  برفــع  فرنســا  يف 
تبلــغ  التــي  الجزائريــة  للجاليــة  املمثلــة 

حاليا 4 مقاعد.
نظام انتخابي جديد

الجزائريــة  الربملانيــة  االنتخابــات  وُتجــرى 
إذ  جديــد؛  انتخــايب  نظــام  أســاس  عــى 
ألكــر  يصــّوت  أن  الناخــب  يســتطيع  ال 
معينــة  لقامئــة  يصــّوت  أن  أو  قامئــة  مــن 
فعــى  أخــرى.  قامئــة  يف  ملرشــحني  أو 
الناخــب اختيــار قامئــة واحــدة، ثــم وضــع 
إشــارة بجانــب أســامء املرشــحني الذيــن 
اختارهــم مبــا يتناســب مــع عــدد املقاعد 

الربملانية املخصصة لواليته.
شــخص  مليــون  نصــف  مــن  أكــر  ويعمــل 
يف تســيري عمليــات التصويــت، حســب 

السلطة الوطنية املستقلة لالنتخابات.
وُيــوّزع عــدد مقاعــد الربملــان وفقــا لحجــم 
واليــة  هــي  وأكربهــا  االنتخابيــة،  الدائــرة 
مقاعــد   8 تخصــص  حــني  يف  الجزائــر، 
للمقاطعــات االنتخابيــة يف املهجــر بينهــا 

4 للجالية يف فرنسا.

بدء فرز األصوات بالجزائر  وتبون يقلل من أهمية نسبة المشاركة

"أنقذوا سليمان 
الريسوين".. ترند يتصدر 

"تويرت" يف المغرب
الرباط/ األناضول:

تصــدر وســم "أنقــذوا ســليامن الريســوين" الرتنــد املغــريب عــى "تويرت"، 
بعــد مــرور 66 يومــا مــن إرضاب الصحفي املغريب عــن الطعام، احتجاجا 

عى استمرار توقيفه "احتياطيا" منذ عام.
ويف مايو/أيار 2020، أوقفت الســلطات املغربية الريســوين، بناء عى 
شــكوى تقدم بها شــاب يتهمه فيها بـ"اعتداء جنيس"، وهو االتهام الذي 

ينفي الصحفي صحته.
وتنفي الســلطات بشــكل متواصل صحة األخبار التي تقول إن الريســوين 

يف حالة متدهورة ويحترض جراء إرضابه عن الطعام.
أبرزهــا  وســوما،  نشــطاء  أطلــق  االجتامعــي،  التواصــل  منصــات  وعــى 
"انقــذوا ســليامن الريســوين"، "ســليامن الريســوين يف خطــر"، "اطلقــوا 

الريسوين".
ودعا نشطاء وصحفيون مغاربة، إىل اإلفراج عن الريسوين، رئيس تحرير 

صحيفة "أخبار اليوم" )خاصة توقفت عن الصدور(.
وقالــت الصحفيــة هاجــر الريســوين، يف تغريدة: "هل ســيقوى الصحفي 

سليامن الريسوين عى املقاومة أليام أخرى؟".
فيــام دعــا الناشــط الحقوقــي، ياســني املغــريب، عــرب املنصــة ذاتهــا، إىل 

"إنقاذ حياة الريسوين".
ومل يصدر أي تعقيب فوري من السلطات املغربية حول هذه الدعوات.

والخميــس، أرجــأت محكمــة االســتئناف يف مدينــة الــدار البيضــاء )شــامل 
غرب(، النظر يف قضية الريسوين إىل 15 يونيو/ حزيران الجاري.

والريســوين مــن الصحفيــني املعروفــني يف املغــرب مبقاالتهــم املنتقــدة 
للسلطة يف اململكة.

وعــادة، مــا تنفــي الســلطات املغربيــة حــدوث أي تراجــع عــى مســتوى 
الحقوق وحرية التعبري يف البالد. 

قتل 7 مدنيني يف 
تفجرَيْين بالعاصمة 

األفغانية كاُبل
كاُبل/ األناضول:

قتــل 7 مدنيــني وأصيــب 6 آخــرون، أمــس، بتفجرييــن متتاليني بالعاصمة 
األفغانية كابل.

وقال نائب املتحدث باسم وزارة الداخلية، أحمد ضياء ضياء، يف مؤمتر 
صحفي، إن تفجريين استهدفا سيارتني تقالن مدنيني غريب كابل.
وأوضح أن التفجرين أسفرا عن قتل 7 أشخاص، وإصابة 6 آخرين.

ويف وقــت ســابق أمــس، ُقتــل مــدين إثــر تفجــري وقــع مبدنية مــزار رشيف، 
شاميل البالد.

ويف الوقت الذي يستمر فيه الغموض حول مستقبل مفاوضات السالم 
يف أفغانستان، تصاعد مستوى العنف فيها منذ مايو/أيار املايض، إثر 

بدء انسحاب القوات األجنبية من البالد.
نفــذت  طالبــان  حركــة  أن  أعلــن  األفغــاين،  القومــي  األمــن  مجلــس  وكان 

1455 هجوما يف مايو فقط. 

جدة/ األناضول:
أعلنت السعودية، أمس، اقتصار أداء 
فريضــة الحــج للعــام الجــاري، عــى 60 
ألــف حــاج مــن داخــل اململكة، بســبب 
"تحورات" فريوس كورونا يف العامل.

جــاء ذلــك يف مؤمتــر صحفــي لإلعــالن 
لعــام  الحــج  موســم  إجــراءات  عــن 
"اإلخباريــة"  فضائيــة  بثتــه   ،2021

السعودية الرسمية.
توفيــق  الســعودي  الصحــة  وزيــر  وقــال 
الربيعــة: "تقــرر قــر إتاحــة التســجيل 
للراغبــني يف أداء مناســك الحــج لعــام 
1442 هـــجريا للمواطنــني واملقيمــني 
مــن جميــع الجنســيات داخــل اململكــة 

فقط، بإجاميل 60 ألف حاج".
وأضــاف أن "العــامل ال يــزال يعــاين مــن 
اللقاحــات  توافــر  رغــم  كورونــا  تفــي 
املضادة للجائحة، وهناك دول تعاين 
مــن زيــادة يف معــدل اإلصابــات، كــام 
تظل أبرز التحديات يف ظهور تحورات 
حرصنــا  ولذلــك  للفــريوس،  جديــدة 

عى عدم انتشارها بني الحجاج".
وشــدد عــى "رضورة أن تكــون الحالــة 
مناســك  أداء  يف  للراغبــني  الصحيــة 
الحــج خاليــة من األمــراض املزمنة، وأن 
تكــون ضمــن الفئــات العمريــة مــن 18 
إىل 65 عامــا للحاصلــني عــى اللقــاح 

املضاد لفريوس كورونا".

وأكــد الربيعــة مداومــة األجهزة املعنية 
عى إجراء فحوصات مستمرة للحجاج 
خــالل  مــن  الشــعائر،  أداء  فــرتة  طــوال 
فرق وتجهيزات طبية كاملة، فضال عن 
إدخال 3 مستشفيات إضافية يف حج 
هذا العام، ورفع جاهزية مستشفيات 

منطقة مكة املكرمة.
تســجل  اإللكرتونيــة  "األنظمــة  وتابــع: 
كل مــن تلقــى اللقــاح بدقــة، وال يوجــد 
 )..( مــزورة  لشــهادات  احتامليــة  أي 
حريصــون عــى أن يكــون حجــاج بيــت 
عاليــة،  وســالمة  آمــن  وضــع  يف  اللــه 
واململكــة متتلــك خــربات واســعة يف 

التعامل مع األوبئة".

بــدوره، قــال نائــب وزيــر الحــج والعمــرة 
املؤمتــر  خــالل  مشــاط،  الفتــاح  عبــد 
ذاته، إنه ســيتم فتح البوابة اإللكرتونية 
للحج غًدا األحد، وإتاحة ضوابط الحج 
وآليــات التســجيل للراغبــني يف الحــج، 
صحــة  يف  الشــعائر  أداء  يضمــن  مبــا 

وأمن وسالمة.
أعلنــت  أمــس،  ســابق  وقــت  ويف 
أن  بيــان،  يف  والعمــرة،  الحــج  وزارة 
عــى  الحــج  موســم  باقتصــار  قرارهــا 
عــى تحقيــق  لـ"حرصهــا  جــاء  ألفــا   60
جميــع  وتوافــر  االشــرتاطات  جميــع 
واإلجــراءات  الصحيــة  املعايــري 
االحرتازيــة وتطبيقهــا أثناء تأدية الحاج 

للمناسك".
تصاعــدا  مؤخــرا  الســعودية  وتشــهد 
بفــريوس  اإلصابــات  معــدل  يف  الفتــا 
حتــى  إجــامال  ســجلت  إذ  كورونــا، 
إصابــات  و703  ألفــا   463 الجمعــة، 
بالفــريوس، بينهــا 7 آالف و537 وفاة، 

و446 آالف و54 حالة تعاف.
اســتثنائيا  موســام   2020 وشــهد 
للحــج، جــراء تفــي جائحــة "كورونــا"، 
إذ اقتــر عــدد الحجــاج آنــذاك عــى 
الســعودية  داخــل  مــن  آالف   10 نحــو 
مليــون   2.5 بنحــو  مقارنــة  فحســب، 
أرجــاء  كل  مــن   ،2019 يف  حــاج، 

العامل. 

السعودية: حج العام الحايل يقترص عىل 60 ألًفا من الداخل

تونس/ األناضول:
ســعيد،  قيــس  التونــيس  الرئيــس  اتهــم 
)مل  الســتار"  وراء  تعمــل  "لوبيــات 
يف  للبقــاء  أزمــات  بافتعــال  يســمها( 

الحكم.
ســعيد،  جمــع  لقــاء  خــالل  ذلــك  جــاء 
رئيــس  مــن  بــكل  أمــس،  مــن  أول  مســاء 
ووزيــرة  مشــيي  هشــام  الحكومــة 
العــدل بالنيابــة حســناء بــن ســليامن يف 
مقطــع  وفــق  بقرطــاج،  الرئــايس  القــر 
صفحتهــا  عــرب  الرئاســة  نرشتــه  مصــور 

عى "فيسبوك".
وقال ســعيد إّن "األوضاع التي تعيشــها 
تونــس اليــوم مل متــر بهــا مــن قبــل، وهي 

شديدة الخطورة".
وأردف أن األوضاع " ُتنبئ مبخاطر أكرب 
نتيجــة لحكــم عــدد من اللوبيــات، والتي 
تعمــل وراء الســتار وتغــري مواقفهــا بنــاًء 

عى مصالحها".
واعترب سعيد أن "ما يحصل هذه األيام 
عــى  شــديد  بخطــر  ُينــذر  البــالد  يف 

الّدولة الّتونسية. لن أتركها تسقط".
هــذه  التونــيس  الرئيــس  يحــدد  ومل 
اللوبيــات، لكنــه قــال: "أعرف من يحرك 
يف  للبقــاء  األزمــات  ويفتعــل  الشــارع 

الحكم"، دون تفاصيل أكر.
مــا  الدســتور  يف  "هنــاك  وأضــاف: 
ميكننــي مــن اتخاذ قرارات ال تتوقعونها 

وسأعمل عى أن أطبق الدستور حرفيا 
حاولــوا  )اللوبيــات(  أنهــم  مــن  بالرغــم 

توظيف الدستور لفائدتهم".

الّتــي  التجــاوزات  هــي  "عديــدة  وتابــع: 
األوقــات  مــن  وقــت  يف  عنهــا  صمــت 
واحرتمت املؤسسات، ولكن مل يقابل 

هذا االحرتام مبثله".
املــايض،  الثــاين  يناير/كانــون  ومنــذ 
ســعيد،  بــني  خالفــات  تســود 
وزاري  تعديــل  بســبب  واملشــيي، 
أعلنه األخري يف 16 من الشهر نفسه.

ورغــم مصادقــة الربملان عى التعديل، 
دعــوة  يرفــض  ســعيد  الرئيــس  أن  إال 
الــوزراء الجــدد ألداء اليمــني الدســتورية 
شــابته  التعديــل  أن  معتــربا  أمامــه، 
"خروقات"، وهو ما يرفضه املشيي.

عــى  االعتــداء  حادثــة  عــى  وتعليقــا 

شاب تونيس من قبل عنارص أمن، قال 
ســعيد "ال أســمح ألي كان بــأن يتطــاول 
عــى التونســيني، مــا حصل غــري مقبول 

عى أي مقياس من املقاييس".
وتواصلت، أول من أمس، االحتجاجات 
لليلة الّرابعة عى الّتوايل، بحي سيدي 
عــى  تونــس  العاصمــة  غــريب  حســني، 
أن  بعــد  الّثالثــاء  شــاب،  وفــاة  خلفيــة 

أوقفه األمن.
يف  أعلنــت  الّداخليــة  وزارة  وكانــت 
بيــان رســمي أخــرًيا، توقيف أفراد رشطة 
آخــر  شــاب  عــى  االعتــداء  يف  تورطــوا 
بعــد  األربعــاء،  مالبســه،  مــن  وتجريــده 

موكب دفن الّشاب املتوىف. 

الرئيس التونيس يتَّهم "لوبيات" بافتعال أزمات للبقاء يف الحكم

قيس سعيد

مواصلة سير العملية االنتخابية في الجزائر
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في غزة ضحية 
شتالت "السيكاس" النادرة لصواريخ االحتالل

بيت ومزرعة الدحدوح..
في غمضة عين نسف العدوان تعب الُعمر

غزة/ ريما عبد القادر:
لــكل شــتلة حكايــة واســم يميزها عــن غيرهــا، خاصــة النادرة 
منهــا والمعمــرة، فقــد كان المهندس الزراعي عمر شــهوان 
كلمــا جلــب إلــى مشــتله نبتــة جديــدة زاد الفــرح فــي قلبــه 

فهــو يحــرص أن يكــون لديه مــا يميزه عــن غيره؛ األمــر الذي 
جعله يضع »تحويشــة العمر« ليتوســع في مشــروعه الذي 
اســتغرق المــال والجهد ألكثــر من عامين، ورغــم أن النباتات 

بريئة لضعفها وقلة حيلتها لم يشفع لها ذلك أمام صواريخ 
االحتــال فحرق أوراقها الخضــراء وقتل بنياتها الصغيرة بعد 

أن غطاها ركام المباني. 

غزة/ صفاء عاشور:
فــي ثالث أيام عدوان االحتــال على قطاع غزة، 
لصواريــخ  ضحيــة  وأســرته  الدحــدوح  عبيــد  كان 
االحتــال اإلســرائيلي التــي ســقطت في محيط 

بيتــه ومزرعــة الدواجن التي أنشــأها قبــل عامين 
جنوب غرب مدينة غزة.

صواريخ لم تتوقف عن السقوط في منطقة سكنهم 

جعلت جميع أفراد العائلة يعيشون ليلة صعبة للغاية 
مع أطفالهم ونسائهم في البيت الذي يوجد فيه مع 

أبنائه المتزوجين وأطفالهم الصغار.

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

صعوبة األوضاع التي مر بها الجميع تجعلهم يتحدثون 
عنهــا بــأدق تفاصيلهــا، تلــك املتعلقــة بوقــت ســقوط 
الصواريــخ التــي اســتهدفت األرايض الزراعيــة وبعــض 

املباين السكنية التي ُدمرت عىل رؤوس أهلها.
لصحيفــة  عــادل"،  "أبــو  املكنــى  الدحــدوح  يقــول 
وقــع  الــذي  والقصــف  العــدوان  آثــار  إن  "فلســطني":" 
األعــوام  مــدار  فعــىل  كارثيــة،  كانــت  املنــزل  بجــوار 
املاضيــة كنــت أعمــر البيــت ومــروع مزرعــة الدواجن 
تعــب  وينســف كل  عــني  االحتــال يف غمضــة  ليــأيت 

العمر".
ســطحه،  تشــقق  القصــف  قــوة  مــن  بيتــي  ويضيــف:" 
التــي انخلعــت مــن  وتكــرت جميــع شــبابيكه وأبوابــه 
مكانهــا، كــا أن األرض الزراعيــة املجــاورة للمنــزل التي 
كانت فيها أشجار زيتون وحمضيات يزيد عمرها عىل 

20 عاما كلها ُقلعت من مكانها".
واضحــة  والحــرة  وبيتــه  أرضــه  إىل  عــادل  أبــو  وينظــر 

يف عينيــه، قائــا:" البيــت مــن الســهل إعــادة ترميمــه 
وإصــاح مــا دمــر فيــه، هــو لــن يأخــذ وقتــا كــا ســتأخذ 

خســائر الدحــدوح مل تتوقــف عــىل بيته وأرضه الزراعية 
فقــط بــل طالــت مزرعــة الدجــاج البلــدي التــي أنشــأها 
منــذ مــا يقــرب العامــني، إذ إن هــذا النــوع مــن الدواجــن 
مرتفــع الثمــن ويحتــاج إىل االهتــام يوميــا وهــو مــا مل 

يتمكن من توفريه بسبب ظروف العدوان.
فيهــا  يعيــش  التــي  املنطقــة  يف  القصــف  اســتمرار 
وازديــاد مســتوى الخطــر حّولــه وجميع أفــراد عائلته إىل 
نازحــني، حيــث غــادروا املنزل دون االهتام بأي يشء 
ســوى ســامتهم، لتكــون مزرعــة الدجــاج البلــدي التــي 

عمل عىل تأسيسها الخسارة األكرب.
بــني  ومــا  الوطيــس  حاميــة  ليلــة  بعــد  أنــه  إىل  ويلفــت 
القصــف املســتمر والدمــار الــذي أصــاب املنــزل أصبح 
مصــري مــا يزيــد عــىل 50 دجاجــة بلديــة املوت بســبب 

عدم توفر املاء والطعام لها.
مــن  جعــل  يومــا   11 لـــ  العــدوان  اســتمرار  أن  ويوضــح 
ظــل  يف  خاصــة  واملزرعــة  للبيــت  الذهــاب  الصعــب 

األشــجار التــي أخــذت مــن عمــري أعوامــا يف االهتــام 
بها لتكرب وتنتج".

االســتهداف املســتمر الــذي نفذتــه طائــرات االحتــال 
تلــك  يف  األرض  عــىل  يتحــرك  مــا  لــكل  اإلرسائيــي 

املناطق وغريها يف القطاع.
الدحــدوح  عــاد  حتــى  الجــوي  العــدوان  توقــف  إن  ومــا 
ليجــد كل الدجــاج البلــدي الــذي كان يف املزرعــة قــد 
بأشــجار  لحــق  الــذي  الدمــار  إىل  إضافــة  ومــات،  نفــق 
يزيــد  مبــا  لهــا  خســارته  ليقيــم  والحمضيــات،  الزيتــون 
3 آالف دوالر  إىل  إضافــة  شــيقل،  عــىل مثانيــة آالف 

أرضار يف البيت.
لكنــه يؤكــد أنــه ســيعيد إعــار منزلــه وزراعة أشــجار 
الزيتــون والحمضيــات مــن جديــد يف أرضــه وذلــك 
وســندًا  عونــًا  ســيكونون  الذيــن  أوالده،  مبســاعدة 
البــدء  أو  البلــدي  الدجــاج  مزرعــة  تجديــد  يف  لــه 

مبــروع جديــد يضمــن 
عــىل  حيــاة كرميــة  لهــم 

هذه األرض.

كلا نظر شــهوان )27 عاما( إىل مشــتله الذي مل يســلم منه 
أي شــتلة كان يــزداد شــعوره بــاألمل فقــد كان ينظــر لــه أنــه أكرب 
مــن مجــرد مشــتل، يقــول ملراســلة صحيفة "فلســطني": "كل 
شــتلة كانــت بالنســبة يل ليســت مجــرد نبــات بل أكــر بكثري، 
فكنت أدللها وأعتني بها مثل الطفل وأعاملها بلطف شديد 

حتى ال تتكر سيقانها أو تتمزق أوراقها". 
يحتضنهــا  كان  التــي  الشــتات  صــور  يقلــب  وهــو  ويتابــع 
لــراء شــتات  مشــتله: "وضعــت كل مــا أملــك مــن املــال 
نــادرة قــد ال تكــون موجــودة لــدى غــريي مــن املشــاتل ومبــا 
أنهــا نــادرة فــإن أســعارها غاليــة ومــع ذلــك كنــت أحــرص عــىل 

توفريها". 
صمــت قليــًا وهــو يلقــي نظرات ملا تبقى من صور الشــتات 
كان يربطــه بوجودهــا الكثــري مــن األمــور خاصــة أن يعلــم جيــًدا 

خضــري )30 عامــا( الــذي كان يبــدو عــىل مامحــه الحــزن ملــا 
أصــاب املشــتل خاصــة أنــه كان ينظــر إليــه بالكثــري مــن األمــل 
كلا رأى شتلة جديدة أو بنية قد نبتت بجوار أمها، وبالتايل 

ستكون هذا الُبنية نبتة جديدة حينا ُتنقل عنها. 
شــديد  بحــرص  الشــتات  مــع  يتعامــل  أنــه  خضــري  ويذكــر 
بامليــاه  تتأثــر  ال  حتــى  الحلــوة  بامليــاه  فيســقيها  ويدللهــا، 
املالحة ويؤدي ذلك إىل موتها، فالشتات تحتاج إىل عناية 

شديدة رعاية واهتام. 
يعاملهــا  فــكان  ولــده  مثــل  لــه  بالنســبة  شــتلة  كل  أن  ويبــني 
برفــق واضــح، وكلــا كــربت أكــر كان يفــرح أكــر مثلــا يفــرح 

بخطوات طفله األوىل يف امليش. 
ويوضح أنه قبل فرتة قصرية من قصف املشتل اشرتى شتلة 
هــذه  يحــب  فــكان  1000شــيقل،  بســعر  الليمــون"  "بــروش 

الشــتلة ويوليهــا عنايــة فائقــة، واألمــر ال يختلــف لحبــه كذلــك 
وعنايتــه بالشــتات األخــرى، لكــن بعض الشــتات تحتاج إىل 

عناية أكر. 
التــي كانــت ضمــن املشــتل الصبــار  النباتــات األخــرى  ومــن 
املركــب حيــث يحتــوي عــىل صبــارات صغــرية الحجــم كان 
املوعــد لفصلهــا ووضعهــا يف مــكان منفصل وبالتايل ســوف 

تزيد من عددها إال أن صواريخ االحتال سبقت ذلك. 
وعــىل الرغــم مــن أن الريكــني شــهوان وخضــري فقــدا حلــم 
مــن  يتطلــب  ومــا  تأســيس مشــتلها  تحويشــة عمرهــا يف 
فقــد  القــدس،  يهــون ألجــل  ذلــك  فــإن كل  ديكــورات  إجــراء 
"كل  املاديــة:  خســارتها  مــع  نفســها  العبــارة  يف  اشــرتكا 
املــال فــداء للقــدس، املــال معــوض، أمــا القــدس ال ميكــن 

تعويضها". 

أن هــذه الشــتات تحتــاج إىل الــدالل حتــى تســتكمل مســرية 
يزيــد  قــد  التــي  "الســيكاس"  بينهــا شــتلة  مــن  والتــي  حياتهــا 
والشــتلة  دوالرا(،   92( يقابلهــا  شــيقل   300 عــىل  ســعرها 
األخرى التي كانت بالصورة التي تليها تسمى بـ"صاروا توتم" 

فهذه الشتات نادرة من الصعب إيجادها يف مكان آخر. 
ويشري بعد أن نفض كفيه من الغبار الذي تركه ركام املشتل 
ومــن حولــه ليــس عىل كفيه فحســب؛ بل عــىل املنطقة التي 
تغريت معاملها يف "شارع 10" بغزة، إىل أن املشتل زادت 
20 ألــف دوالر فهــذا املبلــغ بالنســبة  تكلفــة تأسيســه عــىل 
لــه تحويشــة العمــر، فقــد كان يقــدم مشــتله عــىل الكثــري مــن 

األشياء، حتى وإن كانت مهمة. 
"بروش الليمون"

األمــر مل يختلــف مــع رشيكــه يف تأســيس املشــتل عبــد اللــه 

تحويشة العمر" لـ"شهوان وخضير" فداء للقدس
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اتحاد خانيونس وغزة الرياضي يتأهالن لنهائي بطولة القدس

يقترب من العودة 
لدوري المحترفين

غزة/فلسطني:
تأهــل فريقــا اتحــاد خانيونــس وغــزة الريــايض إىل املبــاراة النهائيــة 
لبطولة القدس الرمضانية األوىل لكرة القدم التي ُينظمها املجلس 
األعــى للشــباب والرياضــة بــإرشاف اتحــاد كــرة القــدم ورعاية املركز 

الثقايف املاليزي/ مؤسسة أحباء غزة ماليزيا.
• اتحاد خانيونس )٣-صفر( الهالل

أبــو شــهال للســاحة وســاعده محمــود أبــو حصــرة ومحمد الســدودي 
ويوسف قشطة رابعا.

• غزة الريايض )٢-١( شباب الزوايدة
وجــاء تأهــل غــزة الريــايض يعــد فــوزه اليــوم عــى الزوايــدة بهدفــني 

مقابل هدف يف املباراة التي أقيمت عى استاد فلسطني.
األول  الشــوط  يف  هدفــني  الحــداد  محمــد  الريــايض  لغــزة  ســجل 

وجــاء تأهــل اتحــاد خانيونــس لنهــايئ البطولــة بعــد فــوزه املســتحق 
بثالثيــة نظيفــة عــى الهــالل، يف املباراة التي جمعت الفريقني يف 

ملعب الدرة بدير البلح.
وترجــم أفضليــة خانيونــس أحمــد العكاوي بهدف يف الشــوط األول، 
خالــد  بواســطة  آخريــن  بهدفــني  الثــاين  الشــوط  يف  النتيجــة  وعــزز 
النربيــص ومــروان الرتابــني. أدار اللقــاء طاقم ُحكام مكون من محمد 

والشوط الثاين، بينام أحرز الزوايدة هدفه الوحيد عن طريق خالد 
السيد يف الدقيقة األخرة من املباراة.

أمــني عويــص وســاعده رشــيد  مــن  ُحــكام مكــون  اللقــاء طاقــم  أدار 
حمدونة ومحمد اليازجي ومحمود جرغون رابعا.

وبذلك يقام نهايئ البطولة يوم األربعاء القادم عى استاد فلسطني 
بني اتحاد خانيونس وغزة الريايض.

حمادة
غزة / وائل الحلبي:

أصبــح يف حكــم املؤكــد عــودة الحــارس رامــي حــامدة إىل دوري املحرتفني من جديد، 
يف ظــل تلقيــه عــدة عــروض مــن فــرق املحرتفــني لالنضــامم ألحدهــا مــع بداية املوســم 

القادم.
وتلقى حامدة عرضني رسميني من ناديي شباب الخليل وهالل القدس، حيث أبدى 
العميــد الخليــي رغبــة قويــة يف التعاقــد مــع حــارس املنتخــب الوطنــي، يف ظــل رغبــة 

النادي بتعزيز صفوفه تحضرًا للمشاركة اآلسيوية يف املوسم القادم.
اآلســيوي يف املوســم  االتحــاد  بطولــة كأس  للمشــاركة يف  الخليــل  ويتحــر شــباب 
القــادم، بصفتــه بطــاًل لــدوري املحرتفــني فيــام ســتبقى مشــاركة بالطــة وصيــف الــدوري 

مرهونة بإعالن االتحاد اآلسيوي عن حصة فلسطني يف البطولة.
بدوره دخل هالل القدس يف مفاوضات مكثفة من أجل اقناع حامدة بالعودة للفريق 
الذي لعب معه لخمسة مواسم حقق فيها العديد من اإلنجازات، إىل جانب مشاركته 

مع الفريق يف بطولة كأس االتحاد اآلسيوي والبطولة العربية لألندية األبطال.
وغــادر حــامدة دوري املحرتفــني يف املوســم املــايض وعــاد ألحــد فــرق دوري الداخــل 
املحتل، األمر الذي جعله يغيب عن صفوف املنتخب الوطني إال أن حاجة الفدايئ 
املاســة لــه دفعــت الجهــاز الفنــي لدعوتــه مــن جديــد حيــث حمــى عريــن الوطنــي أمــام 

سنغافورة يف املباراة التي انتهت بفوز الوطني برباعية نظيفة.

يكشف عن همجية االحتالل 
في تعامله مع الرياضيين

حمد
غزة / مؤمن الكحلوت:

كشــف الالعــب الفلســطيني الــدويل يــارس حمــد 
املحــرتف بنــادي البســيتني البحرينــي النقــاب عــن 
)اإلرسائيليــة(,  املضايقــات  مــن  للعديــد  تعرضــه 

خالل مجيئه لفلسطني خالل الفرتة املاضية.
قــوات  إن  صحافيــة  ترصيحــات  يف  حمــد  وقــال 
االحتالل صادرت هاتفه وهددته بإرساله للسجن 
لحظة التحقيق معه عن سبب مجيئه لفلسطني.

إربــايك  وحاولــوا  ســاعات  "احتجــزوين  وأضــاف: 

بالكثر من األســئلة دون أي ســبب واضح لكن يف 
النهاية دخلت إىل فلسطني".

وأوضــح أن مــا حــدث معــه أمــر غــر مقبــول أبــدًا ال 
ســيام أنــه ريــايض مــن املفــرتض أن يحظى بحامية 

االتحاد الدويل لكرة القدم.
يشــار إىل أن حمــد يلعــب مــع منتخــب فلســطني 
منــذ عــام 2019, وخــاض 6 مباريــات دولية ســجل 
خاللهــا هدفــني آخرهــام يف مرمــى ســنغافورة يف 

التصفيات اآلسيوية املزدوجة.

الشيخ ينال درجة 
الماجستير في العوامل 
النفسية لمدربي األندية

استهدفت مدربي كرة القدم

غزة/ مؤمن الكحلوت:
نــال عبــد الغنــي الشــيخ رئيــس نــادي خدمــات خانيونــس درجــة 
"منذجــة  عنــوان  تحــت  جــاءت  التــي  رســالته  عــن  املاجســتر 
العالقات السببية بني التاميز النفيس وكفاءة الذات وأساليب 
مواجهــة الضغــوط النفســية لــدى مــدريب األنديــة الرياضيــة يف 

غزة"، بإرشاف الدكتور عبد الرؤوف الطالع.
 وجــاء حصــول الشــيخ، عــى درجــة املاجســتر بعــد مناقشــته 

املناقشــة  لجنــة  بحضــور  األقــى،  جامعــة  قاعــة  للرســالة يف 
الطــالع )مرشفــا ورئيســًا(،  الــرؤوف  املكونــة مــن الدكتــور عبــد 
جميــل  الدكتــور  داخليــًا(،  )مناقشــًا  النجــار  يحــي  الدكتــور 

الطهراوي )مناقشًا خارجيًا(.
واســتهدفت الدراســة مــدريب كــرة القــدم يف غــزة، وتــم توزيــع 
االســتبانة عــى رشيحــة كبــرة منهــم، وتــم التطبيــق والدراســة 
خــالل املوســم الريــايض 2020/2021، إذ تبــني أنه يقع عى 

عاتق املدربني أهمية كبرة عى أنفسهم وعى اآلخرين.
والرياضيــني,  العائلــة  أفــراد  مــن  قليــل  عــدد  املناقشــة  وتابــع 
انتشــار  بســبب  التجمعــات  مبنــع  الجامعــة  إجــراءات  بســبب 

فايروس "كورونا".
ويتقلــد الشــيخ منصــب رئيــس نــادي خدمــات خانيونــس منــذ 
عامني، ويعمل مديرًا لدائرة النشاط الريايض يف وزارة الرتبية 

والتعليم.

اتحاد كرة الطائرة يعتمد 3 أندية جديدة
غزة/ مؤمن الكحلوت:

اعتمــد اتحــاد كــرة الطائــرة 3 أنديــة جديــدة ضمــن 
جمعيتــه العموميــة بعــد تقدمهــا بطلبات االنضامم 

حيث ستبدأ تلك األندية بتشكيل فرقها وأجهزتها 
الفنية للمشاركة يف بطوالت املوسم الجديد.

وُتساهم زيادة عدد األندية يف االتحاد عى زيادة 

الشهر املايض.
واالســتقالل  رفــح  شــباب  أنديــة  االتحــاد  وأبلــغ 
طلباتهــم،  عــى  باملوافقــة  النصــرات،  وخدمــات 

املنافســة، ومــن املرجــح أن يــدرس االتحــاد خيــار 
تنظيــم دوري تصنيفــي مســتقباًل وتحديــد األنديــة 

الهابطة وإعادة تفعيل دوري الدرجة األويل.
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كانت تلك القوات اعتقلت كعابنة عام 2015 
وأمضت 18 شهرا يف سجونها.

ويقــع حاجــز قلنديــا قــرب بلدة قلنديــا بني القدس 
ورام اللــه، وأقامــه االحتــالل بعــد االنتفاضــة الثانيــة 
عــام 2000 ليكــون الحاجــز الرئيــي الــذي يفصــل 
شــال الضّفــة الغربّيــة عــن القــدس، وليشــّكل أحد 

املداخل القليلة للمدينة.
وُيعَتــر حاجــز قلنديــا مــن أكــر الحواجــز اكتظاًظــا 
وإذالاًل من بني نحو 100 حاجز إرسائييل دائم يف 
الضفــة الغربّيــة، حيــث َيعــر منــه أعــداد كبــرية مــن 

فلسطينيي شال ووسط الضّفة الغربّية يومًيا.
وأغلقــت قــوات االحتــالل الطريــق القديــم الواصل 
يصــل  أســمنتي  بجــدار  والقــدس  اللــه  رام  بــني 
عــن  أعلنــت  أن  بعــد  أمتــار  مثانيــة  إىل  ارتفاعــه 
مدينــة  رشق  أدوميــم  معاليــه  مســتوطنة  توســيع 

القدس.
املواطنــني  عــرات  أصيــب  آخــر،  جانــب  مــن 
الغــاز  استنشــاقهم  نتيجــة  أمــس،  باالختنــاق، 
املســيل للدمــوع، خــالل مواجهــات اندلعــت مــع 
قــوات االحتــالل اإلرسائيــيل، يف قريــة كفــر قــدوم 

رشق قلقيلية.
وأفاد شهود عيان، بأن االحتالل أطلق قنابل الغاز 

إلغــراق  العرقــي  التطهــري  سياســة  وتطبــق  القــدس، 
املدينــة باملســتوطنني عــى غــرار مــا يخطــط لــه اآلن 

يف حي الشيخ جراح، وحي بطن الهوى.
مخطــط  تحــت  باتــت  كلهــا  املدينــة  أن  وذكــرت 
يف  اســراتيجي  انقــالب  إحــداث  إىل  يهــدف 
موقعها، مبا يخدم املروع اإلرسائييل، ويقيض 
والدينيــة  الوطنيــة  املعــامل  مــن  تبقــى  مــا  عــى 
للمدينــة. وأضافــت الدميقراطيــة: إنــه إىل جانــب 
مــا يســمى مبشــاريع الســياحة، التــي تهــدف كــا 
املدينــة  مــن  الرقــي  القســم  ربــط  إىل  يقــال، 
االحتــالل  حكومــة  خطــة  فــإن  الغــريب،  بقســمها 
قــررت يف  "التغيــري"  الجديــدة املســاة بحكومــة 
كافــة  اإلرسائيليــة  الــوزارات  نقــل  عملهــا  برنامــج 
إىل القــدس. وأشــارت إىل أن ســلطات االحتــالل 
ذاهبة يف هذا االتجاه بكل ما يســتدعيه ذلك من 
أحيــاء  تخطيــط  وإعــادة  ســكانية،  فــوىض  إحــداث 
املدينــة وإغراقهــا بــآالف املوظفــني، وتوفــري بنيــة 

املسرية هتافات تطالب بطرد املستوطنني من 
سلوان، وتؤكد البقاء والثبات يف القدس.

وانتهت املسرية باملشاركة يف خيمة االعتصام 
املقامــة يف حــي بطــن الهــوى، إذ أكــد متحــدث 
باســم أهــايل ســلوان أنهــم ســيبقون مرابطــني يف 
املســجد األقــى ولــن يهابــوا املحتــل أو يرحلوا 

عن حيهم.
التحمــوا  ســلوان  أهــايل  أن  املتحــدث  وأضــاف 
األرايض  ومصــادرة  والتهجــري  االســتيطان  ضــد 
وإقامة حدائق توراتية من خالل تهجري السكان.

وكان أهــايل ســلوان قــد أدوا صــالة الجمعــة أول 
مــن أمــس يف حــي عــني اللــوزة، احتجاًجــا عــى 
أحيــاء  منــازل يف  بحــق  الصــادرة  الهــدم  قــرارات 

سلوان.

املســيل للدموع بكثافة خالل انطالق مســرية كفر 
إصابــة  إىل  أدى  مــا  األســبوعية،  الســلمية  قــدوم 

العرات باالختناق، وعولجوا ميدانيا.  
عــر  مســتوطنون  هاجــم  منفصــل،  انتهــاك  ويف 
أمس، عدًدا من املواطنني عند عني ياســني قرب 
قريــة الجانيــة غــرب مدينــة رام اللــه وســط الضفــة 

الغربية املحتلة واعتدوا عليهم بالرضب.
بالــرضب،  شــابني  عــى  املســتوطنون  واعتــدى 
واجهــوا  الذيــن  مــن املواطنــني  عــدد  قبــل حضــور 

املستوطنني بالحجارة يف املكان.
وعقــب الحادثــة، اقتحمــت قــوات االحتــالل قريــة 
الجانيــة بالدوريــات العســكرية، يف حــني أغلقــت 
البوابــة الحديديــة املقامــة عــى مدخــل قريــة رأس 
كركــر املجــاورة، التــي تؤدي إىل قريــة الجانية عى 

حد سواء.
وظهــًرا، اســتولت قــوات االحتــالل عــى جرافــة يف 

مدينة سلفيت شايل الضفة الغربية.
االحتــالل  قــوات  إن  محليــة:  مصــادر  وقالــت 
بالقــرب  عملهــا  أثنــاء  يف  الجرافــة  عــى  اســتولت 
مــن امللعــب البلــدي الجديــد مبنطقــة املراحــات 
العمــل  مــن  املواطنــني  ومنعــت  املدينــة،  شــال 

بأراضيهم يف املنطقة.

يكــرس  أن  كلــه  هــذا  شــأن  "ومــن  إضافيــة،  تحتيــة 
واقعــًا يقــوم عــى االعــراف باملدينــة "املوحــدة" 
أن  الدميقراطيــة  وأكــدت  لـ)إرسائيــل(".  عاصمــة 
مواجهــة مــا تتعــرض لــه القــدس مــن مخططــات مل 
تعد تلبي متطلبات مواجهة السياسة املتبعة ولو 
يف حدها األدىن، للتضامن مع املدينة وسكانها، 
وطنيــة  وخططــًا  اســراتيجية  تتطلــب  باتــت  بــل 
التنفيذيــة  اللجنــة  مســؤولياتها  تتحمــل  شــاملة، 
الدميقراطيــة  شــددت  وبينــا  التحريــر.  ملنظمــة 
عــى أن القــدس عنــوان بــارز مــن عناويــن الــراع، 
وترصــد ســلطات االحتــالل لهــا ماليــني الــدوالرات 
ســنويًا الســتكال تهويدهــا، طالبــت الســلطة بــأن 
تضــع القــدس يف املحــور األول للنضــال الوطنــي 
الفلســطيني، مبــا يف ذلــك إعــادة النظــر بالعالقــة 
مــع دولــة االحتــالل، ووقــف التنســيق األمنــي معهــا 
ووقــف  اإلرسائيــيل،  لالقتصــاد  تامــة  ومقاطعــة 

الرهان عى املفاوضات.

وبدأ التغلغل االستيطاين يف الحي عام 2004 
ببؤرتــني اســتيطانيتني، ثــم تصاعــد عــام 2014 
ليبلــغ عــدد البــؤر اآلن 6 تعيــش فيهــا 23 أرسة 

من املستوطنني.
يف حــني بلــغ عــدد أوامــر إخالء املنــازل يف بطن 
الهــوى أكــر مــن 87 أمــًرا، ويســكن هــذه املنــازل 
700 مقديس يعيشون عى مساحة 5 دومنات 

و200 مر".
مبشــاريع  ســلوان  بلــدة  االحتــالل  ويســتهدف 
حــي  أهــايل  تهجــري  أن  ويــرى  عــدة،  اســتيطانية 
بطــن الهــوى ســيؤدي إىل تحويلــه إىل مســتوطنة 
ضخمــة تتصــل مبــارشة مبســتوطنة رأس العمــود 
رشًقــا وبالبــؤر االســتيطانية يف حــي وادي حلــوة 

غرًبا.

وطولكرم )4(، وسلفيت )2(، والخليل )5(، وقطاع غزة )320(.
وذكرت الوزارة أن نسبة التعايف من فريوس "كورونا" يف الضفة والقطاع 
بلغت %97.6، يف حني بلغت نسبة اإلصابات النشطة %1.3، ونسبة 

الوفيات %1.1 من مجمل اإلصابات.
ولفتــت إىل وجــود 14 مصابــا يف غــرف العنايــة املكثفــة، بينهــم مصابــان 
وأقســام  مراكــز  يعالــج يف  حــني  االصطناعــي، يف  التنفــس  أجهــزة  عــى 

"كورونا" يف مستشفيات الضفة 24 مصابا.
وفيا يخص املواطنني الذين تلقوا الطعومات املضادة للفريوس، فقد 
بلــغ عددهــم اإلجــايل يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة 408,606، بينهــم 

249,091 تلقوا الجرعتني من اللقاح.

القدس املحتلة/ الجزيرة نت:
يســلك الزائر لحي البســتان -أحد 
أحياء بلدة سلوان الواقعة جنوب 
املبــارك-  األقــى  املســجد 
طريقا ضيقة، ثم توصله الســالمل 
الــذي  الحــي  أزقــة  إىل  األثريــة 
باللــون  منازلــه  أبــواب  توّحــدت 
بــاب  كل  بجــوار  وُكتــب  األزرق 
خــزف  قطعــة  عــى  صاحبــه  اســم 

فلسطينية.
يعــم الهــدوء أرجــاء الحــي املهــدد 
"حديقــة  إقامــة  لصالــح  بالهــدم 
قوميــة" لإلرسائيليــني مكانــه، لكن 
خلــف كل بــاب مــن أبوابــه حكايــة 
أمل يعيشــها الســكان منذ ســنوات 

طويلة.
قبــل يومني ســّلمت طواقم بلدية 
االحتــالل يف القــدس أوامــر هــدم 
وأمهلــت  منــزال   13 تســتهدف 
أصحابهــا 21 يومــا لهدمهــا ذاتيــا، 
أو تحمــل تكاليــف ذلــك يف حــال 
اضطرت البلدية إلرسال طواقمها 

وجرافاتها لتنفيذه.
نادر أبو دياب واحد ممن تسلموا 
نــت  للجزيــرة  قــال  القــرار؛  هــذا 
عــى  يرسيــان  هــدٍم  أمــَري  إن 
بقانــون  يتعلــق  أحدهــا  منزلــه 
مبخطــط  واآلخــر  "كامينتــس" 
"الحديقــة القوميــة"، ويعتقــد أبــو 
هــو  ذاتيــا  منزلــه  هــدم  أن  ديــاب 
متســائال  نفســيا،  ينهكــه  مــا  أكــر 
هــدم  عــى  إنســان  ُيجــر  "كيــف 

أحالمه ومستقبله بيده؟".
ويعيــش يف منــزل أبــو ذيــاب 10 
ينتظــرون  طفــالن-  -بينهــم  أفــراد 
جميعــا مصــريا قامتــا بعــد انتهــاء 

املهلة التي حددتها البلدية.
تعيــش  عنــه،  بعيــدا  وليــس 
حالــة  عــودة  أمــاين  املقدســية 
منزلهــا  عــى  الشــديد  القلــق  مــن 

غزة/ األناضول:
بإمياءة الوداع، هكذا غادرت الطفلة 
املصابــة  ســنوات(،   7( عبيــد  بثينــة 
الــذي  الدمــاغ،  يف  الضمــور  مبــرض 
النطــق  يف  مبشــكالت  لهــا  تســبب 

وامليش، بحسب عائلتها.
رسيعــة،  وبحــركات  ركبتيهــا،  عــى 
بوالدهــا  للحــاق  الطفلــة  هرولــت 
"محمــود"، الــذي غــادر املنــزل لتــّوه 

لراء بعض املعّلبات الغذائية.
يف  "بثينــة"  نجحــت  كبــري،  وبجهــد 
حيــث  الســلم،  درجــات  عــن  النــزول 
يقــع منزلهــا يف الطابــق الثالــث مــن 
جباليــا  مخيــم  يف  ســكنية  عــارة 
متجاهلــًة  الفلســطينيني،  لالجئــني 
جــّراء  ركبتيهــا  أصــاب  الــذي  األمل 

احتكاكها باألرضية.
املنــزل  حديقــة  يف  قليــال  وقفــت 
ميينــا  برأســها  تشــيح  املتواضعــة، 
ويســارا بحثــا عــن والدهــا، لكّنهــا مل 

تجده.
وجلســت  املــكان،  بثينــة  تغــادر  مل 
مكانهــا منتظــرًة عودتــه، لكــّن شــظايا 
بالقــرب  ســقط  إرسائيــيل،  صــاروخ 
جباليــا  بلــدة  يف  الواقــع  منزلهــا  مــن 
شــايل قطاع غــزة، باغتتها وأصابت 

رأسها الصغري، وألقتها أرضا.
الخــارج،  يف  الصــاروخ  انفجــار  أثــار 
كانــت "مزلزلــة"، كــا وصفهــا الوالــد 
مــا  "األناضــول"،  لوكالــة  "محمــود"، 
دفــع جميــع املشــاة لالحتــاء خوفــا 

من اإلصابة.
لكّنــه مل يعلــم أن مصابــا أليا ينتظره 
يف املنزل، وأن طفلته "بثينة"، التي 
يطلــق عليهــا لقــب "فاكهــة املنــزل"، 

بهــدوء لكنهــا رسعــان مــا انفعلــت 
وقالــت "ليــس لليهــود أي أمــالك 
منازلنــا  يرسقــون  ســلوان..  يف 
بنــاء  يف  وأحفادنــا  أبنائنــا  وتعــب 

منازلهم".
حــي  يف  الحيــاة  املســنة  وتذكــر 
البســتان قدميــا، فتقــول إنــه جنــة 
البلدة؛ إذ نُعم السكان عى مدار 
ذات  التــني  أشــجار  بثــار  عقــود 
ملجاورتهــا  االســتثنايئ  الطعــم 
الجاريــة،  التاريخيــة  املــاء  لعــني 
وكانت الخرضاوات بأنواعها ُتزرع 
هنا وتباع يف أسواق القدس قبل 
أن يضيــق االحتــالل عــى األهــايل 
إىل  حياتهــم  ويحــول  تدريجيــا 

جحيم.
وبحســب عضــو لجنــة الدفــاع عــن 
أبــو  فخــري  ســلوان  بلــدة  أرايض 
حــي  أرايض  مســاحة  فــإن  ديــاب 
البســتان تبلــغ 70 دومنــا، يعيــش 
 109 يف  نســمة   1550 عليهــا 

منازل.
وبينــا هــدم االحتــالل 10 منــازل 
زال  مــا  اآلن؛  حتــى  الحــي  يف 
الخطــر يهــدد البقيــة مــع اســتمرار 
مســاعي االحتالل إلقامة "حديقة 
امللــك"  "حديقــة  باســم  قوميــة" 
تخلــد وتحفــظ املــكان الــذي كان 
اإلرسائيــيل-  الرويــج  -حســب 

"بستانا للملك داود".
ويشري أبو ذياب إىل أن 13 عائلة 
-من أصل 17 ينطبق عليها قانون 
أوامــر  تســلمت  "كامينتــس"- 
و8   7 والثالثــاء  االثنــني  الهــدم 

يونيو/حزيران.
محاربة البناء العربي

حــي  عائــالت  محامــي  ويوضــح 
-للجزيــرة  قعــوار  زيــاد  البســتان 
نــت- أن قانــون "كامينتــس" دخــل 
أكتوبــر/ شــهر  يف  التنفيــذ  حيــز 

ويتابــع:" رغــم أنهــا غــري قــادرة عــى 
النطــق، بثينــة كانــت تهــرول للوضــوء 

والصالة بعد كل أذان".
قيــام  صــالة  عائلتهــا  شــاركت  كــا 
العــر  يف  "االعتــكاف"  الليــل 

األواخر من شهر رمضان الفائت.
وتابــع:" كانــت تحرص عــى الصالة، 
رغــم أنهــا غــري قــادرة عــى النطق، وال 

تعرف كيف تؤديها بشكل سليم".
الركعــات،  عــدد  تعــرف  لكّنهــا 
تتمتــم  فيــا  والتســليم،  والتشــهد، 
بكلات غري مسموعة، يف صالتها.

آثــارا  خلفهــا  تــرك  التــي  "بثينــة" 
باألثــاث  عبثهــا  بعــد  الفــوىض  مــن 
حافظــت  املنزليــة،  واملســتلزمات 
بشــكل واضح عى املصحف، الذي 
كانــت متســكه وتقــرأ منــه بـ"متتمــة"، 

عى حّد قول والدها.

جديدا ونظيفا، وتقول والدتها: "يف 
كل لحظــة كنــت أراهــا ذابلــة، أخرجه 
من الخزانة، وأالعبها، وألبسها إياه".

أيــام  ثــاين  يف  استشــهدت،  لكنهــا 
العيــد، بعــد يــوم واحــد مــن الفرحــة 

والصورة.
بثينــة كانــت تنتظرهــا أيامــا جميلــة، 
أن  بعــد  والدتهــا،  قــول  حــّد  عــى 
وبــدأت  قليــال،  صحتهــا  تحّســنت 
بخطوات متأرجحة وخجولة، امليش 

عى قدميها.
وتتابع:" كنت أنتظر أن تتعاىف أكر 
وعالجهــا  التعليــم،  رحلــة  أبــدأ  يك 
مــن  ومتكينهــا  النطــق،  مشــاكل  مــن 

القراءة".
بعــد  وحزينــا  صامتــا  املنــزل  يبــدو 
والدتهــا  فتقــول  "بثينــة"،  استشــهاد 
يف  أوقاتهــا  معظــم  "تقــيض  إنهــا 

والــذي  غرفتــني  مــن  املكــون 
"آدم  وطفليهــا  وزوجهــا  يأويهــا 

وسلوان".
مستقبل قاتم

أصبحــت عــودة مجرة عى تهيئة 
طفليهــا بقــرب تهجريهم قرسا من 
دفيئتهم التي ولدوا وترعرعوا يف 
أكنافها، وقالت "أخرتها أننا قد 
نتعرض خالل األيام املقبلة ألذى 
نفي وجسدي وأننا سرنابط يف 
خيمــة االعتصــام ولــن نراجــع عــن 

حقنا يف العيش بسلوان".
عــودة  تعمــل  ذاتــه  الوقــت  يف 
وإحــدى  أســنان  طبيبــة  -وهــي 
مــع  البســتان-  بحــي  الناشــطات 
عــى  الشــباب  مــن  مجموعــة 
ومنــارصة  ضغــط  حملــة  تشــكيل 
تجميــده  أو  الهــدم  تنفيــذ  ملنــع 

عى األقل.
وتقــول "أنــا متــرضرة بشــكل كبــري 
االستســالم  فكــرة  أرفــض  لكننــي 
مناســب  مخــرج  إيجــاد  وأحــاول 
والكارثــة  األزمــة  هــذه  مــن  لنــا 

الوشيكة".
وقلقهــا  الشــديد  مرضهــا  ورغــم 
منزلهــا  مصــري  عــى  العميــق 
فــإن  أطفالهــا؛  ومســتقبل 
هــذه  وجــه  تفــارق  مل  االبتســامة 
الشــابة املقدســية التــي ودعناهــا 
 11( آدم  طفلهــا  تــويص  وهــي 
خيمــة  إىل  يوميــا  بالتوجــه  عامــا( 
االعتصــام يف حــي "بطــن الهــوى" 
املجــاور مبجــرد انتهــاء امتحانــات 

العام الدرايس الحايل.
عــودة  عائلــة  منــزل  مــن  وخرجنــا 
الــذي كتــب عى الجــدار املقابل 
لــه "هنــا باقــون.. حــي البســتان.. 
حي الشيخ جراح"، ورسنا صعودا 
للقاء إحدى أكر مســنات العائلة 
بنــا  رحبــت  التــي  عــودة"  "حربيــة 

مرضجة بدمائها داخل الحديقة.
وعلــت  بعــد،  الغبــار  ينقشــع  مل 
هــرع  املــكان،  يف  رصاخ  أصــوات 
والدهــا الــذي كان قريبــا مــن املنزل، 

ليستطلع األمر.
تغــرق  األرض،  عــى  ملقــاة  "بثينــة 
قــال،  هكــذا  الدمــاء"،  مــن  بركــة  يف 
مستدركا:" حملتها رسيعا وخرجت 
االســتغاثة،  طالبــا  الشــارع  إىل  بهــا 

لتصادفني سيارة إسعاف".
بعــد صعــوده إىل الســيارة، وفحصهــا 
مــن قبــل الطواقــم الطبيــة، أخــروه أن 

شظية صاروخ اخرقت رأسها.
يعــّد الوالــد الثــواين، وينظــر بعينــني 
متلّهفتــنْي، منتظــرا خــرا ُيطمئنه عن 

صحتها.
اللــه  عّظــم  استشــهدت..  "البنــت 
أجركــم"، قاطعــت هــذه العبــارة أمــل 
عليــه  ونزلــت  االنتظــار  يف  الوالــد 

كالصاعقة، كا يقول.
بثينــة  احتســبنا  لكّننــا  ويســتدرك:" 

شهيدة عند الله".
تفاصيل من حياتها

الجســد  ذات  بثينــة،  خاضــت 
الضعيــف والنحيــل، رحلــة شــاقة مــن 
حالتهــا  تحّســن  أمــل  عــى  العــالج 

الصحية.
مــرات،  ألربــع  غــزة،  قطــاع  غــادرت 
متوجهة إىل مستشفى "املقاصد"، 
بالقــدس املحتّلــة، يف إطــار رحلتهــا 

العالجية والفحوصات الطبية.
مــن  تعــاين  التــي  بثينــة،  تعّلمــت 
مشــاكل يف الدمــاغ، الصــالة بشــكل 
ذايت مســتلهمة إياهــا مــن عائلتهــا، 

كا قال والدها.

ترين األول عام 2017، بعد أن 
تم سّنه من كتل اليمني املتطرف 
اإلرسائيــيل،  الكنيســت  يف 
البنــاء  "محاربــة  املعلــن  وهدفــه 
هدفــه  لكــن  املرخــص"،  غــري 
العــريب  البنــاء  محاربــة  الحقيقــي 
وهدم منازل العرب ووقف عملية 

التمدد العمراين للفلسطينيني.
تضاعفــت  القانــون  هــذا  وبســّن 
غــري  البنــاء  عــى  املخالفــات 
حســب  أضعــاف،  بـــ6  املرخــص 
الصالحيــة  أعطــى  إذ  قعــوار؛ 
الكاملــة ملفتــيش البنــاء التابعــني 
القــدس  يف  االحتــالل  لبلديــة 
مبئــات  إداريــة  مخالفــات  بتحريــر 
الحاجــة  دون  الشــواكل  آالف 
التــي  املحكمــة  إىل  للتوجــه 
ُســحبت منها أيضا الصالحية يف 

تأجيل تنفيذ أوامر الهدم.
وبنــاء عــى هــذا القانــون؛ ينعــدم 
ســلوكه  ميكــن  قانــوين  مســار  أي 
للمنــازل  الهــدم  منــع  أو  لتأجيــل 
 2017 عــام  منــذ  بنيــت  التــي 
"أنــا  قعــوار  ويقــول  فصاعــدا. 
هــذا  أمــام  نفــي  أشــبه  كمحــام 
يف  األعــزل  بالجنــدي  القانــون 
أمامــي مدجــج  فالخصــم  الحــرب، 

مــن  تقــرأ  دامئــا  ويســتدرك:" 
قراءتهــا،  عنــد  وتتمتــم  املصحــف، 

وأجزم أنها تقرأ قراءة صحيحة".
الصورة األخيرة

التقطــت  العيــد،  أيــام  أول  يف 
بثينــة لنفســها، خــالل عبثهــا بهاتــف 
مبتســمة  وهــي  صــورة  والدتهــا، 

وترتدي فستان العيد.
والدتهــا،  اشــرته  الفســتان،  هــذا 
مــن  العــدوان،  بدايــة  عايشــة عبيــد، 
أجــل زرع البســمة والفرحــة يف قلــب 
"بثينة"، وإعطائها فســحة راحة عّلها 
التــي  االنفجــارات  أصــوات  تنســيها 

تعلو يف محيط مكان سكنهم.
فيهــا  رأت  التــي  األوىل  اللحظــة  يف 
بتمتــات،  بثينــة  هّللــت  الفســتان، 

وترفع يديها لألعى من الفرحة.
وأخــذت الفســتان وخبأتــه يك يبقــى 

آالء  شــقيقتها،  وأمــا  كامــل".  فــراغ 
)10 ســنوات(، التــي امتــألت عيناها 
جــدا  "تشــتاق  إنهــا  تقــول  بالدمــوع، 
لبثينــة، وحياتهــا أصبحــت خاليــة من 

الفرح والسعادة".
مرحــة،  بثينــة  "كانــت  وتضيــف: 
وحنونــة، وتخلــق أجــواء جميلــة جــدا 
يك  ذنبهــا  مــا  لكــن  املنــزل،  داخــل 

تقتل!".
"بثينة"، التي أنهك املرض جسدها 
والتهــم جــزءا من حياتها، انتقل إليها 
توفيــت  حيــث  بالوراثــة،  املــرض 
اســم  أوال  حملــت  التــي  شــقيقتها 

"بثينة" بذات املرض.
بثينــة،  أســميناها  والدتهــا:"  وتقــول 
عــى اســم شــقيقتها، ألننــا اعترناهــا 
التــي  األوىل  عــن  اللــه  مــن  عــوض 
 9 منــذ  املــرض  بنفــس  توفــت 

سنوات".
شــقيقتها  مــع  تقاســمت  أن  وبعــد 
ذات االســم، تقاســمت أيضا قرها، 
حيــث دفنــت إىل جانــب شــقيقتها 

يف نفس القر.

باألســلحة الحديثــة وأنــا عار متاما 
أمامه".

ويعتقد املحامي أن مصريا قامتا 
حــي  يف  الـــ17  املنــازل  ينتظــر 
قانــون  تحــت  املصنفــة  البســتان 
"كامينتــس"، باإلضافــة إلجــراءات 
مبــاين  مــن   90% ضــد  قانونيــة 

الحي.
ويقــول قعــوار "نجحنــا يف تأجيــل 
جميــع أوامــر الهــدم مــا عــدا التــي 
كامينتــس  قانــون  عليهــا  ينطبــق 
حتى شــهر أغسطس/آب القادم، 
ســنقدم  يوليو/متــوز  بدايــة  ويف 
طلبــات جديــدة ملحكمة الشــؤون 
لتأجيــل  البلديــة  يف  املحليــة 
لتغيــري  محاولــة  يف  الهــدم، 
الحــي مــن منطقــة عامــة  تصنيــف 

)حديقة( إىل حي سكني".
يعتقــد  قعــوار  املحامــي  لكــن 
تغيــري  يف  النجــاح  إمكانيــة  أن 
التهجــري  ووقــف  الحــي  تصنيــف 
ألن  ضئيلــة،  منــه  القــرسي 
املؤسســات اإلرسائيلية الرســمية 
املســتوطنني  لضغوطــات  ترضــخ 
تعهداتهــا  وتلغــي  املتطرفــني 
الســابقة التي أعطتها ألهايل حي 

البستان.

الجبهة الشعبية 
تدعو إىل تصعيد 

المقاومة واالنتفاضة 
ضد االحتالل

غزة/ فلسطني:
دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطني، أمس، إىل تصعيد 
ا عــى  "املقاومــة واالنتفاضــة" ضــد االحتــالل اإلرسائيــيل ردًّ
قتلــه املواطنــة ابتســام كعابنــة عى حاجز قلنديا العســكري 

شال القدس املحتلة.
وقالــت الجبهــة الشــعبية يف بيــان مكتــوب، إن جرمية إعدام 
االحتالل األســرية املحررة كعابنة وهي من مخيم عقبة جر 
قــرب أريحــا )وســط(، بــدم بــارد عــى حاجــز قلنديــا، حلقــة 

جديدة تضاف إىل سلسلة جرائم هذا العدو الفايش.
وأضافــت الجبهــة: "املقاومــة هــي خيــار شــعبنا للــرد عــى 
القاطــع  وهــي درع شــعبنا وســيفه  البشــعة،  الجرميــة  هــذه 

تجاه عصابات املستوطنني وجيش اإلجرام".
كا دعت إىل "تصعيد االنتفاضة وتحويلها يف كل مناطق 
أقــدام  تحــت  تحــرق  لهــب  كتلــة  إىل  والحواجــز  التــاس 

الصهاينة".
ويف وقت سابق أمس، أعلنت مصادر فلسطينية استشهاد 
كعابنة وهي أم لطفل، وكانت قوات االحتالل اعتقلتها يف 
27 أغســطس/آب 2016، وحكمــت عليهــا حينهــا بالســجن 

ملدة عام ونصف.

"كيف ُيجرب إنسان عىل هدم أحالمه ومستقبله بيده؟"

قانــــون "كامينتــــس" اإلرسائيـــــيل 
يقسو عىل أهايل حي البستان بسلوان

"بثينة" طفلة ُمصابة بضمور الدماغ.. بأي ذنب قتلها االحتالل؟
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واشنطن/ األناضول:
"جنــويب  جامعــة  أجرتهــا  دراســة  كشــفت 
"الشــخصيات  أن  مؤخــرا  كاليفورنيــا" 
عــن  متامــا  غائبــة  شــبه  كانــت  املســلمة 
الســنوات  أنتــج يف  غــريب  فيلــم   200 أبــرز 

األخرية.
نيــوز" األمريــي،  وقــال موقــع "إن يب يس 
"أنبــريغ  مبــادرة  أجرتهــا  التــي  الدراســة  إن 
مــن  أقــل  أن  بالجامعــة، وجــدت  إنكلوجــن" 
تضمنــت  فيلــم   200 أبــرز  مــن  باملئــة   10
ارتبطــت  أغلبهــا  مســلمة،  شــخصيات 

بالعنف والقوالب النمطية لإلسالم.
"واقــع  عــن  تتحــدث  الدراســة  أن  وأضــاف 
الرائجــة"،  العامليــة  األفــالم  املســلمني يف 
اســتندت لتحليــل 200 فيلــم مــن الواليــات 
املتحــدة وبريطانيــا وأســراليا ونيوزيلنــدا، 

تم انتاجها بني عامي 2017 و 2019.
فقــط يف  فيلــًا   19 أن  الدراســة  ووجــدت 

تلك العينة )أقل من 10 باملائة(.
ووفق الدراسة، اعتمدت خمسة من األفالم 

يف العينــة عــى شــخصية رجــل مســلم يف 
دور البطولــة، فيــا أســند فيلــم واحــد فقــط 

دور البطولة لشخصية امرأة مسلمة.
وصــدر التقريــر بدعــم مــن املمثــل واملغني 
املرشــح  باكســتانية  أصــول  مــن  الربيطــاين 
ومؤسســتي  أحمــد  ريــز  األوســكار  لجائــزة 

"فورد"، و"صندوق بيالرز" األمريكيتني.
بدوره، قال أحمد يف بيان مرفق بالدراسة: 
يغــذي  الشاشــة  عــى  املســلمني  "متثيــل 
واألشــخاص  فرضهــا  يتــم  التــي  السياســات 
الذيــن ُيقتلــون والــدول التــي يتــم غزوهــا"، 

بحسب املوقع األمريي.
توضــح  تكــذب،  ال  "البيانــات  وأضــاف: 
)متثيــل  مشــكلة  حجــم  الدراســة  هــذه  لنــا 
والتــي  الرائجــة،  األفــالم  يف  املســلمني( 
الخســائر  حيــث  مــن  تكلفتهــا  تقــاس 

املحتملة واألرواح املفقودة".
يف  املســلمة  للشــخصيات  بالنســبة  أمــا 
العينة، فوجدت الدراسة أنها "كانت غالبا 
خاضعــة للقوالــب النمطيــة، وأن مــا يقــرب 

ارتكبــوا  املســلمة  الشــخصيات  ثلــث  مــن 
أعال عنف وأكرث من نصفها كانوا أهداًفا 

للعنف".
وبحســب الدراســة، فــإن "أكــرث مــن نصــف 
الشــخصيات املســلمة الرئيســية والثانويــة 
يف هذه األفالم كانوا مهاجرين أو الجئني، 
وهــو مــا جعــل املســلمني يصــورون بشــكل 

مستمر أنهم أجانب".
املســلمون  "يعيــش  بينــا  أنــه  وأوضحــت 
يف جميــع أنحــاء العــامل، ال يــرى مشــاهدي 
األفــالم ســوى صــورة ضيقــة لهــذا املجتمع، 
وذلــك بــدال مــن مشــاهدة املســلمني كــا 
وجــريان،  وأصدقــاء  أعــال  كرجــال  هــم 
الحيــاة  مــن  جــزًءا  وجودهــم  يشــكل 

العرصية".
املســلمني  "تقديــم  إىل  الدراســة  ودعــت 
يف رسديات عديدة، حتى ميكن للجمهور 
أن يــرى ويتفاعــل مــع تجــارب ال حــرص لهــا 
مناحــي  جميــع  يف  باملســلمني  متعلقــة 

الحياة".

كورونا جديدة في 
الخفافيش قد تصيب البشر

بكني/ وكاالت:
بينــا تتعــاىل األصــوات املطالبة مبعرفة منشــأ فــريوس كورونا الذي انترش يف 
كل بقــاع العــامل، أطــل خــرب صــادم من الصني يفيد باكتشــاف مجموعة جديدة 

من فريوسات كورونا يف الخفافيش، قابلة لالنتشار يف أي لحظة.
يف  الجديــدة  الفريوســات  عــى  عــرثوا  أنهــم  صينيــون،  باحثــون  أوضــح  فقــد 
الخفافيــش، مبــا يف ذلــك واحــدة منهــا عى األقل قــد تكون األقرب من الناحية 

الوراثية لفريوس كوفيد 19.
وكشفوا أن عدد فريوسات كورونا املوجودة يف الخفافيش لديها القدرة عى 

االنتقال إىل البرش، وقد عرث عليها يف مقاطعة يونان جنوب غريب الصني.
ويف التفاصيل، جمع Weifeng Shi من جامعة شاندونغ وزمالؤه عينات من 
الخفافيش الصغرية التي تعيش يف الغابات بني مايو 2019 ونوفمرب 2020.

كــا قامــوا باختبــار البــول والــرباز وكذلــك أخــذ مســحات مــن أفــواه الخفافيــش، 
بحسب تقرير نرشته شبكة "يس أن أن".

وكتــب الباحثــون يف تقريــر ُنــرش يف دوريــة "ســيل" العلميــة، أنهــم جمعــوا 24 
جينومًا جديدًا لفريوس كورونا من أنواع مختلفة من الخفافيش، مبا يف ذلك 

   SARS-CoV-2. أربعة فريوسات تشبه فريوسات كورونا
كذلك، أضافوا أن أحد هذه الفريوسات كان مشابهًا جدًا من الناحية الوراثية 

لفريوس SARS-CoV-2 الذي يسبب الوباء الحايل.
كــا قالــوا إن عينــة فريوســية تســمى RpYN06 مأخــوذة من نــوع خفاش حدوة 
SARS- ســيكون أقرب ســاللة لـ ، Rhinolophus pusillus الحصان يســمى

الهيــكل  الشــائك، وهــو  الربوتــني  الجينيــة يف  االختالفــات  باســتثناء   CoV-2
الذي يشبه املقبض الذي يستخدمه الفريوس عند االرتباط بالخاليا.

إىل ذلــك، أوضــح الباحثــون أن االكتشــاف الحــايل إضافــة ملــا تــم جمعــه مــن 
تايالند يف يونيو 2020، يظهر بوضوح أن الفريوسات املرتبطة ارتباطًا وثيقًا 
بـ SARS-CoV-2 تستمر يف االنتشار يف مجموعات الخفافيش، وقد تحدث 

يف بعض املناطق بتوترية مرتفعة نسبيًا.
يف موازاة ذلك، يحاول الباحثون العثور عى مصدر SARS-CoV-2، فعى 
رغــم أن الخفــاش مصــدر محتمــل، لكــن قــد يكــون الفــريوس قــد أصــاب حيوانــًا 

وسيطًا.
وعى سبيل املثال، تم تتبع فريوس السارس الذي تسبب يف تفيش املرض 

يف 2004-2002 لحيوان يسمى قط الزباد.
مــن  متنوعــة  بحملهــا مجموعــة  الخفافيــش معروفــة  أن  الباحثــون  أوضــح  فقــد 

الفريوسات التي تسبب أمراضًا خطرية يف البرش.
وقد ارتبطت بانتشــار فريوس هندرا وفريوس ماربورغ وفريوس إيبوال ، وعى 

األخص فريوسات كورونا.
وأضافوا : "وبرصف النظر عن الخفافيش والبرش، ميكن لفريوسات كورونا أن 
تصيــب مجموعــة واســعة مــن الحيوانات األليفــة والربية، مبا يف ذلك الخنازير 

واملاشية والفرئان والقطط والكالب والدجاج والغزالن والقنافذ".
يذكــر أن دراســات عــدة صــدرت خــالل العــام املــايض، تضاربــت بــني فرضيــة 
مــن  الحيــوان إىل اإلنســان، وأخــرى أشــارت إىل ترسبــه  مــن  الفــريوس  انتقــال 

مخترب يف معهد ووهان ألبحاث الفريوسات.
ُأصيبــوا  نســمة  175.1  مليــون  مــن  أكــرث  أن  لرويــرز،  وأظهــر إحصــاء حديــث 
بفــريوس كورونــا املســتجد عــى مســتوى العامل، يف حــني وصل إجايل عدد 

الوفيات الناتجة عن الفريوس إىل ثالثة ماليني و936110.
منــذ  ومناطــق  دول   210 مــن  أكــرث  بالفــريوس يف  إصابــات  تســجيل  تــم  كــا 

اكتشاف أوىل حاالت اإلصابة يف الصني يف ديسمرب كانون األول 2019.

خبير يكشف عن طريقة 
إلطالة عمر محرك السيارة

موسكو/ وكاالت:
نقــل  عمليــات  قســم  يف  املســاعد  األســتاذ  زميانــوف،  ليــف  كشــف 
الســيارات وخدمــة الســيارات "MADI" الــرويس، أن الســيارة ستســتمر 

لفرة أطول بكثري إذا التزمت بقاعدة واحدة بسيطة.
وقال زميانوف يف مقابلة مع راديو "سبوتنيك": "عادة ما يربمج مصنعو 
السيارات مسبقا خطوات الصيانة ومقدار التشغيل، الذي يجب القيام 
به يف فرة زمنية معينة بعد تصنيع الســيارة"، مشــريا إىل أن "اتباع هذه 
التوصيات بدقة، ال متكن مالك السيارة من االحتفاظ بها يف حالة عمل 

جيدة لفرة طويلة فحسب، بل يقلل أيضا من تكلفة الخدمة".
وتابــع: "كل يشء بســيط للغايــة: عليــك اتبــاع التوصيــات املقدمــة مــن 
الرشكة املصنعة. وفرات الصيانة التي تحددها ليست عالية جدا. يتم 
تحديدهــا مــن خــالل األســاليب، التــي تضمــن الحــد األدىن مــن التكاليــف 

لضان حالة التشغيل لفرة طويلة".
بجــداول  الوفــاء"  "اإلفــراط يف  أنــه ال معنــى ملحاولــة  وأضــاف زميانــوف 

الصيانة، التي حددتها الرشكة املصنعة أيضا.
وأكــد الخبــري أنــه "إذا قمــت نســبيا، بتغيــري الزيت يف الوقت املناســب، 
وليس يف وقت سابق وليس الحقا، فسيكون لديك تكاليف قليلة لتوفري 
نفــس املحــرك، ولكــن إذا قمــت بتغيــريه مرتني يف كثري من األحيان، فلن 

يساعد ذلك".

َمن أغضب السلطة 
ومـا العــالج؟!

هــذه  يف  ا  جــدًّ غاضبــون  منــه  املقربــة  وحاشــيته  عبــاس 
األيــام. مل نشــهد لهــم غضًبــا يذكر يف أثناء قصف طائرات 
االحتــالل أبــراج غــزة الســكنية يف معركــة )ســيف القدس(. 
بل مل نسمع لهم صوًتا، فقد نذروا صوًما عن الكالم حتى 
تضــع الحــرب أوزارهــا. ألجمتهــم تضحيــات غــزة وبطــوالت 
املقاومــة، ونيلهــا مــن تل أبيب فســكتوا عــن الكالم املباح 
صيامهــم  قطعــوا  ثــم  الصبــاح.  لصــاروخ  صيــاح  أول  مــع 
أنهــم هــم عنــوان املــال  الــكاذب، وصاحــوا بأعــى صــوت 

إلعادة إعار غزة؟!
اســتمعت مرص لصياحهم يف كل واد يهيمون فيه، ورأت 
أن تســتوعبهم مــن خــالل لقــاءات مصالحــة وحكومة وحدة 
وطنيــة تــرشف عــى إعــادة اإلعــار، ولكــن مــرص وجدتهــم 
يريــدون التفــرد باملســؤولية، وحيازة املــال، ويلتفون عى 
الــدور املــرصي مــن خــالل تحريض العــدو الصهيوين عى 
غــزة،  عــى  الحصــار  وتشــديد  مــرص،  أمــام  الطريــق  قطــع 
وتأجيل فتح املعابر مع القطاع حتى ترضخ حاس لرشوط 
الســلطة، وطالبــت االحتــالل بإدخــال املنحــة القطريــة مــن 
خــالل الســلطة يف رام اللــه، بحجــة منــع اســتفادة حــاس 

منها للعمل العسكري.
يبــدو أن مــرص حصلــت عــى معلومــات موثقــة عــن دور 
بالعــدو  واملســتظهر  املــرصي،  للــدور  املعرقــل  الســلطة 
الصهيــوين، ويبــدو أن غضــب مرص وصل أشــده باعراض 
الســلطة عــى الــدور املــرصي يف صفقــة تبــادل األرسى، 
والتــي تتضمــن القائديــن مروان الربغــويث من فتح، وأحمد 
مــن  الشــعبية، بحجــة أن خروجهــا  الجبهــة  مــن  ســعدات 
املعتقــل تحــت مظلــة حــاس يقــوي مــن شــوكة حــاس 
ويزيد يف شعبيتها التي ارتفعت للقمة يف معركة سيف 

القدس.
يشــنون  ولكنهــم  مــرص،  مــن  غاضبــون  وحاشــيته  عبــاس 
هجوًمــا منظــًا وظامًلــا عــى حــاس وقادتهــا، يف رســالة 
مزدوجــة لهــا وللمخابــرات املرصية، األمــر الذي أزعج فيا 
يبــدو القيــادة املرصيــة، التــي ألغــت لقــاءات الفصائل يف 
هــذه املرحلــة، وتوقفــت عــن الحديــث يف حكومــة وحــدة 
يف  مبــارش  بشــكل  حــاس  مــع  تتعامــل  وباتــت  وطنيــة، 

عملية إعادة اإلعار.
عبــاس وحاشــيته يعانــون فيــا يبــدو أزمــة بســبب ارتفــاع 
شــعبية حــاس بــني كــوادر فتــح وشــبابها، وبســبب الــدور 
املرصي الذي يعمل بشكل مبارش مع غزة، ويلتقي هنية 
وقادة عسكريني من غزة، وهنا أقول مبا سمعته: يبدو أن 
خــالص فتــح مــن هــذه األزمــة يقتــي مــن الــكل الفتحــاوي 
العمــل عــى تجديــد قيــادة فتح والســلطة، والقــول للقيادة 
القدميــة والحــرس القديــم، كفــى، اذهبــوا للبيــت، ودعــوا 
الشــباب يقــودون املرحلــة القادمــة فهــم ال عقــد لهــم يف 
التعامل مع حاس واملجموع الوطني، وهم قادرون عى 

إنجاز رشاكة وطنية ذات مغزى.
فهل ينجح صوت التجديد والتغيري يف فتح، أم أن الوقت 
ما زال فيه متســع أمام منارات القيادة القدمية املتحكمة 
باملــال؟! وهــل صحيــح مــا يقــال إن أطراًفــا داخليــة وعربيــة 
انتهــت  ــا  حقًّ وهــل  والتجديــد؟!  التغيــري  عــى  تعمــل 
اإلجابــة  ميلــك  مــن  لســت  القائــم؟!  الواقــع  صالحيــات 

ولكني أتوقعها كا يتوقعها آخرون. القدس املحتلة/ صفا:
عــن  ومبعــدون  ناشــطون  دشــن 
املســجد األقــى املبــارك وســًا 
التواصــل االجتاعــي  عــى مواقــع 
بعنــوان "#اللإلبعادعن_األقــى"، 
رفًضا لسياسة االحتالل اإلرسائييل 
عــن  الفلســطينيني  إبعــاد  يف 

املسجد وحرمانهم الصالَة فيه.
"#اللإلبعادعــن_ وســم  وحظــي 

األقــى" بتفاعــل كبري عى مواقع 
التواصــل، يف ظــل تصاعــد قرارات 
عــن  باإلبعــاد  املتعلقــة  االحتــالل 

املسجد.
التــي  األخــرية  األحــداث  وبعــد 
شــهدتها مدينــة القــدس املحتلــة، 
قطــاع  عــى  اإلرسائيــيل  والعــدوان 
االحتــالل  رشطــة  صّعــدت  غــزة، 
مــن سياســة اإلبعــاد عــن املســجد 
عــرشات  وأصــدرت  األقــى، 
بحــق  جاعــي  بشــكل  القــرارات 
وحــراس  ومقدســيات  مقدســيني 
األوقــاف  دائــرة  يف  وموظفــني 

اإلسالمية.
التــي  اإلبعــاد،  قــرارات  وتــراوح 
رقــاب  عــى  مســلًطا  ســيًفا  تشــكل 
املقدســيني، مــا بــني 15 يوًمــا إىل 

ســتة أشــهر، بحجــج واهيــة متثلــت 
يف "عرقلــة عمــل رشطــة االحتــالل 
عــى  خطــر  أنهــم  أو  األقــى،  يف 
عــى  يحرّضــون  أو  الدولــة  أمــن 

العنف".
تســعى  طويلــة،  ســنوات  ومنــذ 
تفريــغ  إىل  االحتــالل  ســلطات 
املصلــني  مــن  األقــى  املســجد 
ورواده، متهيــًدا لتنفيذ مخططاتها 
التهويديــة بداخلــه، وفرض مخطط 
أن  إال  ومكانًيــا،  زمانًيــا  تقســيمه 
وتصديهــم  القــدس  أهــل  صمــود 
تلــك  أفشــل  االحتــالل  سياســات 

املخططات.
وخــالل أيــار/ مايــو املــايض، رصــد 
أكــرث  وادي حلــوة  مركــز معلومــات 
مــن 270 قــرار إبعــاد عــن املســجد 
والبلــدة  والقــدس  األقــى 
الضفــة  دخــول  ومنــع  القدميــة، 
العمــود  بــاب  ومنطقــة  الغربيــة، 
وملــدد  لهــا،  املحاذيــة  والشــوارع 
متفاوتة بني أسبوع حتى 6 أشهر.

ودعــا املبعدون عــن األقى، أبناء 
الشعب الفلسطيني، إىل الوقوف 
قضيتهــم،  يف  ومســاندتهم  معهــم 
معرًّضــا  يكــون  قــد  أي شــخص  ألن 

لهذه السياسة يف أي وقت.
عــرب  املقدســية  أحمــد  أم  وكتبــت 
صفحتها بـ"فيســبوك"، قائلة: "من 
حقنــا الصــالة يف مــرسى الحبيــب 
صى الله عليه وسلم.. ال لإلبعاد، 
هــذه سياســة تهجــري مــن املســجد 

األقى ألهدافهم الشيطانية".
وأضافــت: "املســجد مســجدنا وال 
حــق ألحــد بــأن مينعنــا مــن الصــالة 

فيه".
فقــال  الناشــط خالــد صــايف،  وأمــا 
االحتــالل  "صّعــد  لــه:  تغريــدة  يف 
اإلبعــاد  سياســة  مــن  اإلرسائيــيل 
عــن املســجد األقــى يف محاولــة 
لتفريغــه مــن محبيــه ورّواده الذيــن 
اعتــادوا الوجــود اليومــي فيه، وأداء 

عباداتهم وصلواتهم فيه".
مــا  العبــادة..  "حرمــان  وأضــاف: 
عــن  إبعــاد  قــرار   240 عــى  يزيــد 
منــذ  القدميــة  والبلــدة  األقــى 
ونشــطاء  مبعــدون   ..2021 بدايــة 
#اللإلبعادعــن_ وســم  ُيطلقــون 

االحتــالل  لسياســة  رفًضــا  األقــى 
بالدعــاء  ولــو  ســاندوهم  الظاملــة، 

وإيصال صوتهم للعامل".
قاســم،  مريــم  الناشــطة  وغــردت 

عــن  فتــاًة   ١٤ إبعــاد  "تــم  قائلــة: 
األســبوع  يف  األقــى  املســجد 
قــرارات  تصــل  حيــث  املــايض، 

اإلبعاد إىل ٦ أشهر".
وأضافــت: "هــذه سياســة معتمــدة 
املســجد  لتفريــغ  االحتــالل  مــن 
للصهاينــة  يتســّنى  يك  األقــى 
اقتحامــه، أال يحتــاج منــا هــذا األمــر 
إىل وقفــة جــادة لنكــون ســنًدا لهــم 

أمام هذه السياسة الظاملة؟".
آخــر:  ناشــط  تســاءل  حــني  يف 
والبنــات  الشــباب  ُيبَعــد  "ملــاذا 
حــق  أي  األقــى؟  املســجد  عــن 
ميتلكــه االحتــالل إلبعــاد شــخص لـــ 
3 و٦ أشهر عن املسجد، خصوًصا 
الشــباب؟ تخيــل أنــك يف أي دولــة 
بالعــامل كنــت، يجــي حــد ويبعدك 
عن مسجد، فكيف لو كان مسجًدا 

مقدًسا؟".
إينــاس  قالــت  لهــا،  تغريــدة  ويف 
دامًيــا  "االحتــالل  شــوربجي: 
لرهيــب  أول  كحــل  لإلبعــاد  يلجــأ 
إبعــاد  القــدس..  أهــايل  وتخويــف 
بأعــداد  اســتفراد  يعنــي  جغــرايف 

أقل ضمن حدود املسجد".
يبعــد  االحتــالل  أن  إىل  وأشــارت 

يتســّنى  حتــى  الفلســطينيني 
دخــول  املســتوطنني  لقطعــان 

باحات مسجدنا.
أيًضــا:  املنشــورات  يف  وجــاء 
أطلقتهــا  تعســفية  "إبعــادات 
ســلطات االحتالل منذ أول اقتحام 
لألقى بعد إغالٍق لباب املغاربة 
 14 مــن  أكــرث  طالــت  أليــام،  دام 

فتاة".
االحتــالل  أن  النشــطاء  أوضــح 
يعتِقــل  فلــم  خبيثــة،  سياســة  اتبــع 
عمــَد  بــل  واحــدة،  مــرًة  الفتيــات 
يف  للتحقيــق  اســتدعائهن  إىل 
مركــز "القشــلة"، ومــن ثــم إبعادهن 
آخــر  لتحقيــق  العــودة  ثــم  ألســبوع 
معهــن، إلعطائهــن القــرار النهــايئ، 

الذي يقي بتمديد إبعادهن.
وأضافــوا أنــه "بعــد انتهاء األســبوع، 
وعند ذهابهن إىل مركز "القشلة"، 
قــراًرا  منهــن  واحــدٍة  أي  م  ُيســلِّ مل 
الفتيــات  فاســتطاعت  باإلبعــاد، 
الدخــول للمســجد األقــى، وبعــد 
إحداهــن  عنــد محاولــة  أيــام  أربعــة 
الدخول للمسجد، اعتقلتها رشطة 
باإلبعــاد  أمــًرا  وســلمتها  االحتــالل 

ملدة ستة أشهر".

دراسة: شخصيات األفالم
ش المسلمين الغربية ُتهمِّ

حملة إلكترونية رفًضا حملة إلكترونية رفًضا 
لسياسة االحتالللسياسة االحتالل "ال لإلبعاد عن األقصى".. "ال لإلبعاد عن األقصى".. 


