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شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة

طرح عطاء الخردة لعام 2020
تعلن شــركة كهرباء محافظة القدس عن رغبتها في بيع خردة متنوعة 
«اسالك وكوابل نحاسية والمنيوم وحديد تالف ومحوالت تالفة ومخلفات 
عدادات بالســتيكية تالفة ودرمات خشــبية مختلفة القياســات» متجمعة 
لديها في مستودعاتها في القدس / شعفاط/ رام اهللا/ بيت لحم/ اريحا/ 
بيتونيــا، وعلــى الراغبين في االشــتراك بالعطاء الحصول على نســخة 
مواصفات وشــروط العطاء من دائرة الخدمات االدارية وسكرتارية مدراء 
الفروع بالمناطق مقابل 3500 شيقل «ثالثة آالف وخمسمئة شيقل» غير 
شاملة الضريبة االضافية كرسوم غير مستردة وممكن االطالع ومعاينة 
الخردة في موقعها اثناء الدوام الرســمي من الساعة الثامنة صباحا حتى 

الواحدة والنصف بعد الظهر.
تقدم العروض باسم السيد رئيس مجلس االدارة والمدير العام لشركة 
كهرباء محافظة القدس وتســلم للســيدة مديرة مكتــب رئيس مجلس 
االدارة والمدير العام في موعد اقصاه الســاعة الثانية عشــرة ظهرا من 

يوم الخميس الموافق 2019/11/28.
مالحظة: اجرة االعالن يتحملها من يرسو عليه العطاء.

االدارة

اعالن بشأن مختار لعائلة جمعة
تعلن دائرة شئون المخاتير في وزارة الحكم المحلي بمحافظات غزة بأن 
الســيد / حســن احمد  محمد جمعة  قد تقدم لشغل منصب مختار لعائلة 
جمعة وعلى من يرغب في االعتراض التوجه الى الدائرة في مقر الوزارة 

لتقديم طلب االعتراض وذلك خالل اسبوعين من تاريخه.
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شركة كهرباء محافظة القدس
 المساهمة المحدودة

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحـــة 

اإلدارة العامة للخدمات الطبية المساندة

اعالن
تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وبالتنسيق مع نقابة مساعدي الصيادلة 
القانونييــن في الضفة الغربية عن عقد امتحان مزاولة مهنة مســاعدي 
الصيادلة وذلك في تمام الســاعة العاشــرة من صباح يوم االحد الموافق 

2019/12/22 في قاعة بنك الدم المركزي- رام اهللا .
علــى الزمــالء الراغبين بتقديــم االمتحان التوجه إلــى مديريات الصحة 

للتسجيل مصطحبين معهم ما يلي:- 
1. صورة عن كشــف عالمات الثانوية العامــة من وزارة التربية والتعليم 

العالي.
2. صورة عن الشــهادة الجامعية «المصدقة» أو معادلة الشــهادة وكشف 
العالمات مصدقة من وزارة التربية والتعليم العالي لحملة البكالوريوس 

خريجي الجامعات غير الفلسطينية.
3. صورة عن شــهادة الدبلوم وكشــف عالمات مصدقة من وزارة التربية 
والتعليــم العالــي لحملــة الدبلوم خريجــي المعاهد الفلســطينية وغير 

الفلسطينية.
4. عدم ممانعة من النقابة.

5. صورة عن الهوية الشخصية أو جواز السفر.
.X4 6 6. صورة شخصية قياس

7. تســديد رســوم االمتحان والبالغة ثمانون شيقال في صندوق مديرية 
الصحة.

8. أخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 2019/12/19
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عيسى عبدالحفيظالذاكرة الوفية

 الشهيد المناضل محمد عثمان العثامنة
أحد ضباط جهاز االستخبارات العسكرية

الشــهيد المناضل/ محمد عثمان عبد الهادي العثامنة من 
مواليد مخيم رفح عام 1959م، تعود جذور عائلته إلى قرية 
القسطينة المحتلة والتي تم تهجيرهم منها عام 1948م 
إثر النكبة التي حلَّت بالشعبِ الفلسطيني واستقرت فيما 

بعد في مخيم رفح لالجئين.
أنهى دراســته األساســية واإلعدادية في مــدارس وكالة 
الغوث لالجئين، والثانوية من مدرســة بئر السبع الثانوية 

برفح.
غــادر قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية عام 1978م 
والتحق بجامعة القاهرة لدراسة الهندسة، في العام نفسه 
التحق بحركة فتح مع األخ الشــهيد/ رفيق الســالمي الذي 
كان يــدرس في القاهرة، وكذلك التحــق باتحاد الطلبة 

الفلسطينيين.
عمل في القطاع الغربي مع الدكتور/ زهدي سعيد وكذلك 
لّــف بالعديد من  اجتــاز دورات عســكرية في الســودان. كُ

المهام التنظيمية باألرض المحتلَّة.
غــادر إلــى قطاع غزة عام 1981م حيــث تم اعتقاله فور 
 هتجعودته مباشرة من قبل الســلطات اإلسرائيلية وو
لــه العديد من التهم، إال أنه لم يعترف بأية تهمة وجهت 
له، حيث حكم عليه بالســجن لمــدة عامين ونصف العام 

في سجن النقب المركزي.
بعد اإلفراج عنه عاد لممارســة عمله ونشاطه التنظيمي 
حيث أصبح مسؤوالً عن العديد من المجموعات العسكرية.

تم اعتقاله مرة ثانية عام 1987م وذلك خالل االنتفاضة 
المباركــة األولى وحكــم االحتالل عليه بالســجن عامين 
ونصف العام، مكث منها أربعة أشــهر في الزنازين، حيث 
تم اعتقال والده للضغط عليه لالعتراف، إال أنه لم يعترف 

رغم التعذيب والضرب المبرح.
خالل وجوده في سجن غزة المركزي كان من ضمن لجنة 
المعتقلين، وممثالً ومشرفاً أمنياً لهم. عمل إدارياً ومثقفاً 

لتعليم بعض المعتقلين وتثقيفهم خالل فترة سجنهم.
خــالل االنتفاضة األولى اســتلم مســؤولية تنظيم إقليم 
حركــة فتح في مدينة رفح وكذلك عضو القيادة الوطنية 

الموحدة.
أعتقل عام 1991م وأودع ســجن النقب الصحراوي وذلك 
لمدة عام ونصف العام بتهم أمنية ولم يعترف بتلك التهم. 
بعد خروجه من الســجن اســتلم قيادة العمل العســكري 

واألمني على مستوى رفح.
بعد عودة قيادة المنظمة وقواتها من الخارج عام 1994م، 
عمل ضمن األجهزة األمنية، حيث استلم لفترة مسؤولية 

جهاز االستخبارات العسكرية في مدينة رفح.
انتقل إلى رحمة اهللا تعالى يوم األربعاء بتاريخ 6/9/2006م 
أثنــاء تأديتــه واجبه الوطني وووري جثمانــه الطاهر بعد 

الصالة عليه.
رحم اهللا شهداءنا وأسكنهم فسيح جنانه، إنا هللا وإنا إليه 

راجعون.

 األسيران زهران والهندي يواصالن إضرابهما منذ أكثر من (60) يوما
رام اهللا- الحياة الجديدة- يواصل األســيران أحمد زهران، ومصعب 
الهنــدي إضرابهما المفتوح عن الطعام ضــد اعتقالهما اإلداري في 

معتقالت االحتالل، منذ أكثر من (60) يوما. 
وقال نادي األسير أمس: إن األسير أحمد زهران (42 عاما) من بلدة 
دير أبو مشعل، يواصل إضرابه عن الطعام منذ (65) يوما، واألسير 
مصعــب الهنــدي (29 عاما) من بلــدة تل مضرب منــذ (63) يوما، 
وتحتجزهما إدارة معتقالت االحتالل في معتقل «نيتسان – الرملة» 

في ظروف قاهرة وصعبة.
وأوضح أن األسير زهران أسير سابق قضى ما مجموعه في معتقالت 

االحتــالل (15) عاما، وهو أب ألربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في 
شهر آذار 2019، ويعتبر هذا اإلضراب هو الثاني الذي يخوضه خالل 
العام الجاري، حيث خاض إضرابا ضد اعتقاله اإلداري اســتمر لـمدة 
(39) يوماً، وانتهى بعد وعود باإلفراج عنه، إال أن ســلطات االحتالل 
أعادت تجديد اعتقاله اإلداري لمدة أربعة شــهور وثبتته على كامل 

المدة.
وأضاف، أن المحكمة العليا لالحتالل رفضت يوم أمس التماسا تقدم 
به األسير الهندي وأبقت على اعتقاله اإلداري، علماً أن األسير معتقل 
منذ الرابع مــن أيلول 2019، وبلغت مجموع أوامر االعتقال اإلداري 

الصــادرة بحقه على مدار ســنوات اعتقاله، 24 أمــر اعتقال إداري، 
وخاض إضرابا عن الطعام العام الماضي واستمر فيه لمدة (35) يوماً، 
انتهى بعد اتفاق يقضي باإلفراج عنه في 9 أيلول 2018، إلى أن أُعيد 
اعتقاله مجدداً هذا العام وصدر بحقه أمر إداري مدته ستة شهور. 
ويواجه األسيران زهران والهندي ظروفاً صحية صعبة تزداد حدتها 
مع مرور الوقت، ويرافقها إجراءات إدارة المعتقالت التنكيلية بحقهما، 
سواء من خالل عمليات السلب المستمرة، أو من خالل حرمانهم من 
أبســط حقوقهم اإلنسانية، واحتجازهم في ظروف قاهرة وصعبة 

في معتقل «نيتسان – الرملة».

 القدس المفتوحة وهيئة مقاومة الجدار واالستيطان 
تعقدان مؤتمراً حول المقاومة الشعبية في قلقيلية 

الجديدة–  الحياة  قلقيلية– 
لقــدس  ا جامعــة  نظمــت 
المفتوحة بالشراكة مع هيئة 
واالستيطان  الجدار  مقاومة 
بعنــوان  علميــاً  اً  مؤتمــر
فــي  الشــعبية  «المقاومــة 
فلســطين أدباً وممارســة»، 
في فرع الجامعة في قلقيلية 
وعبر (الفيديوكونفرس) مع 
مكتــب نائب رئيس الجامعة 

لشؤون قطاع غزة أمس
ن  و تمــر لمؤ ا صــى  و أ و
بتطوير المقاومة الشــعبية 
 ، لها شــكا وأ لفلســطينية  ا
وإنشاء صندوق مالي خاص 
لدعم هيئــة مقاومة الجدار 
واالســتيطان وتعزيز صمود 
المواطنيــن، مشــيرين إلى 
التقنيــات  توظيــف  أهميــة 
لخدمــة  الحديثــة  الرقميــة 
القضية الوطنية والمقاومة 
لها  شــكا أ و لشــعبية  ا
واستثمارها لفضح ممارسات 
علــى  وعدوانــه  االحتــالل 

الشعب الفلسطيني.
الجهــات  لمؤتمــر  ا ودعــا 
المختصــة إلــى بنــاء قاعدة 
لالستفادة  وتعميمها  بيانات 

منها في اســتمرار المقاومة 
 ، لفلســطينية ا لشــعبية  ا
التجــارب  مــن  واالســتفادة 
الســابقة بمــا فيهــا تجارب 

الشعوب األخرى.
ن  كو ر لمشــا ا لــب  طا و
لتــي  ا الدراســات  بربــط 
تعنــى بالمقاومة الشــعبية 
بالجوانــب المختلفــة للحياة 
ســية  لسيا ا لفلســطينية  ا
فيــة  لثقا وا عيــة  واالجتما
واالقتصاديــة، منوهين إلى 

أهمية االستفادة من تجربتي 
بلعيــن والخــان األحمــر في 
الوقوف في وجه جدار الضم 
والفصل العنصري، وتطوير 
الشــعبية لتكون  المقاومــة 
أكثر نجاحاً وتحقيقاً لألهداف 
الوطنية. وأكد المشــاركون 
على ضــرورة تعميم تجربة 
الكبــرى  العــودة  مســيرات 
للوقــوف في وجــه االحتالل 
وإفشــال مخططاته، داعين 
بالمناهــج  االســتعانة  إلــى 

البحثية الحديثة والمعاصرة 
لنصــوص  ا تحليــل  فــي 

اإلبداعية المقاومة.
وأوصــى المؤتمــر بدراســة 
التــي  األدبيــة  اإلبداعــات 
تناولــت المقاومة الشــعبية 
في  ونقدهــا  الفلســطينية 
ضوء واقعها وقيمتها الفنية، 
مشيرين إلى أهمية االرتقاء 
بمستوى المقاومة الشعبية 
حتــى تصبح ثقافــة وطنية 

شاملة.

 «التضامن الفرنسية الفلسطينية» تنظم 
فعاليتين حول أوضاع األطفال الفلسطينيين

نظمــت   - وفــا باريــس- 
بلديــة ايفري فــي الضاحية 
عــة  مجمو و  ، يســية ر لبا ا
شــباب مــن أجل فلســطين 
التضامن  لجمعيــة  التابعــة 
الفلســطينية،  الفرنســية 
أنــس، فــي مدينــة ايفري، 
عرضاً سينمائياً لمناسبة يوم 

الطفل العالمي.
يستند العرض الى شهادات 
حية حول األوضاع المعيشية 
يعيشــها  لتــي  ا لصعبــة  ا
األطفال الفلسطينيون تحت 
وهو  اإلســرائيلي،  االحتالل 
فيلم من تصوير وإخراج عدد 
من المتضامنين الفرنسيين 
فــي مدينة القــدس ومخيم 

الجلزون.
جمعيــة  فــرع  نظــم  كمــا 
نســية  لفر ا مــن  لتضا ا
مدينــة  فــي  الفلســطينية 
نانتيــر ايضــاً شــهادات حية 
حــول  ســينمائياً  وعرضــاً 
مشروع البستان الذي تديره 
الجمعيــة بمســاندة شــبكة 
التعــاون الــال مركــزي فــي 
إقليمــي ســان دونــي وفال 
دو مــارن الفرنســيين فــي 
منطقة ســلوان في القدس 
المحتلــة، حيــث يركــز على 
تعليــم الشــباب واالطفــال 
المقدسيين األساليب الحديثة 
واإلخــراج  التصويــر  فــي 

والمونتاج السينمائي.

وفــي اطــار هــذا البرنامــج 
اســتضافت الجمعيــة لمــدة 
مدينــة  فــي  كامــل  شــهر 
نانتيــر عــدداً مــن األطفال 
المقدســيين لمتابعة الدورة 
التدريبيــة على أصول صنع 
الفيلــم الســينمائي بهــدف 
االحتــالل  جرائــم  توثيــق 
اإلسرائيلي بحق أبناء شعبنا 
في المدينة المقدســة وفي 

عموم فلسطين.
وخالل األمســية، تم عرض 
فيلميــن: األول حول أوضاع 
تحت  الفلســطيني  الطفــل 
ئيلي  ا ســر إل ا حتــالل  ال ا
اليوميــة بحق  واالنتهــاكات 
 ، لفلســطينية ا لــة  لطفو ا
األطفال  رحلة  حول  والثاني 

الفلسطينيين الى فرنسا.
وحضر سفير فلسطين لدى 
الهرفــي،  ســليمان  فرنســا 
الفعاليتيــن، وألقى كلمتين 
شــكره  عــن  فيهمــا  عبــر 
وشــكر بعثة فلسطين لدى 
فرنســا لجمعيــة التضامــن 
الفرنســية الفلسطينية في 
مدينتــي نانتيــر، وايفــري، 
ولعموم فروع الجمعية التي 
تمتد علــى كامــل الخارطة 

الفرنسية.
كمــا اعتبر الســفير الهرفي 
أن التركيــز علــى األطفــال 
الفلســطينيين وما يعانونه 
تحت االحتالل يعطي القضية 

الفلســطينية بعداً انســانياً 
المحتــل  اســتهانة  ويظهــر 
لــة  لطفو با ئيلي  ا إلســر ا
وتعمده تحويل حياة األطفال 
جحيم  الــى  الفلســطينيين 
فلســطيني  جيــل  لخلــق 
اضطرابــات  مــن  يعانــي 
لكــن  وســلوكية،  نفســية 
أطفال فلســطين وشــبابها 
وشــيوخها لــن تخبــو فيهم 
جذوة العزم والتصميم على 
انهــاء االحتالل اإلســرائيلي 
وإقامة الدولة الفلســطينية 
صمتهــا  عا و لمســتقلة  ا

القدس.
وتطرق السفير الهرفي الى 
آخــر التطــورات السياســية 
والميدانية، مؤكــداً على ان 
االنحيــاز األميركــي الكامل 
لــن  اإلســرائيلي  لالحتــالل 
يدفعنا لليأس بل ســيزيدنا 
مواصلــة  علــى  تصميمــاً 
النضــال مــن اجــل تحقيق 
لشعبنا  المشروعة  المطالب 
العــودة  فــي  الفلســطيني 
وتقرير المصير وبناء الدولة 
السيادة  صاحبة  المســتقلة 
بعاصمتهــا القدس. وأكد أن 
تضامــن احــرار العالم وفي 
منــون  لمتضا ا مقدمتهــم 
شــعب  مــع  لفرنســيون  ا
االحتالل  إلنهــاء  فلســطين 
كبيــرة  مســاهمة  يســاهم 
اليومية  االنتهاكات  كبح  في 

ويســاهم  ئيلية،  ا إلســر ا
في اســقاط صفقــة القرن 
المشــؤومة التي بدأت إدارة 
ترامــب فــي تطبيقهــا، بل 
ويساهم في تعزيز الصمود 

الفلسطيني بوجه المحتل.

 جامعة االستقالل تحصد المراكز األولى 
في فعاليات ألعاب القوى العسكرية

أريحــا- الحيــاة الجديدة- تفــوق طلبة جامعة 
االســتقالل المشــاركون فــي بطولــة األلعاب 
للقــوى المركزية، التــي نظمها االتحــاد العام 
األجهــزة  بمشــاركة  العســكرية  للرياضــة 
األمنيــة فــي محافظــات الوطــن، فــي جامعة 
البطولــة  وافتتحــت  أمــس.  يــوم  خضــوري، 
مديــر الرياضة العســكرية العقيد أمل خليفة، 
ورحبت بالمشــاركين، ووجهت شــكرها لقيادة 
منطقة طولكرم وجامعة خضوري الى تعاونها 
واســتضافتها البطولة االولى مــن نوعها على 
صعيــد الرياضــة العســكرية، مشــيرة الى ان 
الرياضــة العســكرية لديها اســتحقاقات دولية 
وعربيــة علــى صعيــد العــاب القــوى، مؤكدة 
للمتســابقين ان البطولة تعــد فرصة حقيقية 
لكل المواهــب واصحاب المراكز االولى ليمثلوا 

فلســطين في بطــوالت العاب القــوى العالمية 
العسكرية. وشارك طلبة جامعة اإلستقالل بهذه 
البطولة بمرافقة رئيس قسم النشاط الرياضي 
في الجامعة رامي دريدي، وحاز الطالب اسحاق 
ابو سنينة على المركز األول في سباق 100متر، 
و200متــر، والطالب محمد فــوزي جمعة على 
المركز األول في سباق 800 متر، والطالب محمد 
حكمــت خــروب المركز األول في ســباق 5000 
متر، والطالب محمد أبو الحج على المركز الثاني 
في ســباق 800 متر، وأيضا الطالب محمد اياد 
برهم جاء بالمركز الثالث في ســباق 400 متر. 
كما حصل كل الطالب اسحاق ابو سنينة، عدي 
البرغوثــي، محمد ابو الحــج، ومحمد الهريني، 
على المركز األول، وحصل الطالب ايوب حجازي 

على المركز الثاني في رمي القرص.

 إطالق كتاب «الماضي العصي- دراسات 
في تاريخ فلسطين» في جامعة بيرزيت

الجديدة-  الحياة  بيرزيت- 
معــة  جا متحــف  طلــق  أ
كتــاب  أمــس،  بيرزيــت، 
«الماضي العصي- دراسات 
فلســطين»،  تاريــخ  فــي 
ر  حضــو و فة  ســتضا با
لدنماركييــن  ا لباحثيــن  ا
مــاس  تو ر  فيســو و لبر ا
والبروفيسورة  ثومبســون 
لعــرض  يلــم،  نجريــد  إ
ومناقشة محاضراتهما من 

الكتاب.
والكتاب هــو مجموعة من 
المحاضــرات التــي ألقاهــا 
كل من ثوماس ثومبسون، 
وإنغريــد يلم في مجموعة 
الفلسطينية  الجامعات  من 
حــول تصحيــح المســارات 
في طريقة قــراءة التاريخ 
وتوضيــح  لفلســطيني،  ا
أحدثتهــا  التــي  الفروقــات 
االكتشافات «األركيولوجية» 
بين فكرة إسرائيل القديمة 

وإسرائيل التوراتية.
ويقع الكتاب في 132 صفحة 
المتوســط،  القطــع  مــن 
وصــدر في طبعــة عن دار 
الناشــر فــي رام اهللا فــي 
2019، بتمويــل من البيت 

الدنماركي في فلسطين.
عشــرة  الكتــاب  ويضــم 
فصــول، وقد ألقيــت هذه 
جامعــة  فــي  المحاضــرات 
الخليل والمدرسة التوراتية 
والمتحف الفلســطيني في 
بيرزيت ودائرة التاريخ في 
ودائــرة  بيرزيــت،  جامعــة 
اآلثار فــي جامعة القدس، 
والجامعة العربية األمريكية 

في جنين.
وقال مدير متحف الجامعة 
نظمي الجعبة: «إن الكتاب 

يدحض الرواية الصهيونية 
التي تدعي أن الفلسطينيين 
لم يكن لهم وجود تاريخي 
على هذه األرض، ويسلط 
الضــوء علــى اآلليــة التي 
قــام بها االحتــالل لتطويع 
الروايــة  لخدمــة  اآلثــار 

الصهيونية».
ن  حثــا لبا ا ض  عــر و
ثومبســون ويلــم موجزا 
دراســات  لمشــروعهما، 
فلســطين  تاريــخ  فــي 
واأليديولوجيــة القوميــة 
والترتيب الزمني لمختلف 
علــوم التاريــخ الخاصــة 
كــز  ر و  ، بفلســطين
طــرح  علــى  ثومبســون 
منظور جديد لدراسة تاريخ 
ليس  المنطقة،  وحضارة 
باالعتمــاد علــى التقاليد 
التوراتيــة، بــل على آخر 
الدراســات  في  التطورات 
واإلثنوجرافيــة  األثريــة 
ووصف  واألنثروبولوجي، 
والهويــة  القديــم  اإلرث 
لجميع  المناسبة  القديمة 
الشــعوب العديــدة التــي 

سكنت فلسطين.
يلم:  البروفيســورة  وقالت 
تأســيس  علــى  «عملنــا 
فلســطين  تاريخ  مشــروع 
العــام 2014  في  وتراثهــا 
وهمــا:  غايتيــن  لتحقيــق 
انتــاج تاريخ موثوق به في 
فلســطين، وتقديــم هــذا 
إلنتــاج  كأســاس  التاريــخ 
كتب مــن شــأنها أن تعلي 
تاريــخ فلســطين المبنــي 
على أدلة علمية بمشاركة 
أكاديمييــن  فلســطينيين 
وباحثين بعيدا عن التقاليد 

التوراتية».


