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شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن مناقصة رقم 21/ 2017

الخاصة:- شراء مواد وأجهزة لتطوير منظومة الحاسوب
تعلن شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة عن طرح العطاء أعاله حسب البيانات و المواعيد 

التالية:-

- س���يكون آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة 11 من صباح ي���وم الخميس الموافق 

2017/08/24 وسيت�م فت�ح المظاري�ف الساع�ة 12 من نفس اليوم .

- يمكن الحصول على مستندات العطاء من دائرة المشتريات بمقر الشركة الرئيسي بغزة 

ش���ارع جمال عبد الناصر » الثالثيني » اعتبارًا من يوم األحد الم�واف�ق  2017/08/13  علم�ًا 

ب�أن ثم�ن نسخ�ة العط�اء 100 شيك�ل فقط ) غير مستردة ( .

- يرف���ق مع كل عطاء تأمينًا ابتدائي���ًا بقيمة 3 % من قيمة العطاء بموجب كف�ال�ة بنكي�ة 

أو شي�ك بنكي مص�دق أو نق�دًا . 

-  يجب أن تشمل األسعار المقدمة كافة أنواع الضرائب .

- أجرة اإلعالن )لمدة يومين( على من يرسو عليه العطاء .

- ال يلتفت ألي عطاء غير ملتزم بما ورد في اإلعالن .

- االلتزام بكافة الشروط العامة والخاصة الواردة في كراسة العطاء 

تليفاكس   2888481 / 08     - صندوق بريد  1265 .	 
 	Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكتروني

                                                                          شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

دولة فلسطين
وزارة الصحة

وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات

. ) MOH/MOF/2017/ 513 (  :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: شراء وتوريد  مواد مخبرية لصالح الخدمات العسكرية

الجهة المشترية : ) الخدمات العسكرية ( .

• تدع���و وزارة الصحة / وحدة التوريدات / دائرة العطاءات والعقود المناقصين أصحاب 

اإلختصاص والمس���جلين رس���ميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العط���اءات بالظرف 

المختوم . 

• تقدم األسعار ب���� )  الشيكل   ( شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة 

المضافة .

• يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على 

مزي���د من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني ل���وزارة الصحة )WWW.MOH.PS( أو 

من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات / نابلس خالل أوقات الدوام الرس���مي من الساعة 

8:00 صباحا وحتى 3:00 بعد الظهر.

• تدفع رسوم كراسة المناقصة والبالغ قيمتها )300 شيكلة(  في وزارة الصحة نابلس / 

اإلدارة العامة للشؤون المالية، ويتم ارفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم .

• يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات / نابلس في 

موعد أقصاه الس���اعة )11:00( صباحا من يوم ) الثالثاء ( الموافق )2017/9/12( ويتم 

رف���ض جميع العطاءات الت���ي ترد بعد الموعد المحدد ، وس���يتم فتح العطاءات في 

نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .

• يجب إرفاق  اقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة ضمن عطاء الشركة 

على ان يكون هذا االقرار موقع حسب االصول من قبل المخول بالتوقيع عن المناقص 

ويعتبر هذا االقرار كبديل الزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزا من وثائق 

المناقصة .يتم رفض اي عطاء ال يحتوي على  اقرار الضمان .

• تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق  المناقصة .
وزارة الصحة

دعـوة لتقديـم عـرض أسعـار/ أعمال

بلديـة خزاعة

ضمن استجابة صندوق تطوير وإقراض البلديات الحتياجات بلديات قطاع غزة العاجلة لصيانة وإعادة 
تشغيل البنية التحتية والخدمات األساسية لمرحلة ما بعد الحرب

إسم البرنامج: برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية / التمويل اإلضافي ضمن النافذة الخامسة 
)MDPIIW5AF-KFW/EU( )االستجابة الطارئة لبلديات القطاع – إصالح اضرار الحرب(

اسم المشروع الفرعي: إعادة إنشاء مبنى بلدية خزاعة –المرحلة األولى

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية- صندوق تطوير . 1
وإقراض البلديات - على تمويل من قبل االتحاد األوروبي عبر KFW لتمويل النافذة الخامسة 
 4,261,364.00 بقيمة  وذلك  الحرب(  اضرار  إصالح   – القطاع  لبلديات  الطارئة  )االستجابة 
يورو للمساهمة في اعمال اصالح اضرار الحرب. وقد حصلت بلدية خزاعة على منحة فرعية 
من صندوق تطوير وإقراض البلديات )المتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع إعادة إنشاء مبنى 
بلدية خزاعة – المرحلة األولى وذلك ضمن استجابة الصندوق العاجلة الحتياجات بلديات 
قطاع غزة لصيانة وإعادة تشغيل البنية التحتية والخدمات األساسية لمرحلة ما بعد الحرب 
وتنوي استعمال جزء من أموال هذه المنحة الفرعية في عمل دفعات قانونية مباشرة من 
MDPIIW5AF-KFW/( صندوق تطوير وإقراض البلديات لحساب المورد بموجب العقد رقم

EU-1523124-03( الذي من أجله تم إصدار هذه الدعوة لتقديم عروض أسعار.

إنشاء مبنى . 2 إعادة  أسعار مشروع   للتقدم الستدراج عروض  المقاولين  بلدية خزاعة  تدعو 
بلدية خزاعة – المرحلة األولى مدة المشروع 90 يومًا.

استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات المعتمدة لدى صندوق . 3
للمقاولين  مفتوحة  و  المحلي  التسوق  اجراءات  حسب  الشراء  البلديات،  إقراض  و  تطوير 

المؤهلين المحليين و حسب وثائق إستدراج عروض األسعار. 

المقاولون المعنيون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من ) بلدية خزاعة ، الدائرة . 4
2084077- )Khuzaa.mun@hotmail.com(,هاتف:-  االلكتروني  العنوان  على  المالية( 
الحصول عليها  و  العطاء  2085005 ويمكنهم االطالع على و ثائق    -: 2084488، فاكس 
حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة و حتى الساعة الثانية عشر والنصف 

ظهرا من تاريخ 13/08/2017 وحتى 27/08/2017.

عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 27/08/2017. الساعة 12 . 5
ظهرا عروض األسعار االلكترونية غير مقبولة، عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم 
سيتم رفضها، وسيتم فتح عروض األسعار بحضور المقاولين أو ممثليهم والذين يرغبون 

بذلك على العنوان أدناه، الساعة 12 ظهرا ، بتاريخ 27/08/2017.

المشروع غير شامل ضريبة القيمة المضافة وعلى المقاولين تقديم أسعارهم غير شاملة . 6
ضريبة القيمة المضافة.

زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: جميع المقاولين مدعوون للمشاركة في الجولة الميدانية . 7
العاشرة صباحا،  الساعة  تمام  في   20/08/2017 الموافق  االحد  يوم  التمهيدي  واالجتماع 
حيث ان االجتماع التمهيدي سيعقد في بلدية خزاعة وذلك  بعد انتهاء الجولة الميدانية.

العنوان المشار اليه أعاله هو: خزاعة - شارع الكبرى - المركز الثقافي. 8

         بلدية خزاعة

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار(

إعالن طرح عطاء

مشروع بناء وتشطيب مبنى تأهيل وعالج مدمني المخدرات في بلدة جبع/ 
محافظة القدس

يعل���ن المجلس االقتصادي الفلس���طيني للتنمية واإلعمار )بك���دار( وبتمويل من البنك 
اإلس���المي للتنمية عن طرح عطاء مش���روع بناء وتش���طيب مبنى تأهي���ل وعالج مدمني 

المخدرات في بلدة جبع/ محافظة القدس.
يمكن الحصول على وثائق العطاء ابتداء من يوم األحد الموافق 2017/8/13 مقابل رس���م 
مال���ي ال يرد مقداره 100 دينار وذلك من مقر المجلس الكائن في البيرة � ش���ارع رام الله 

القدس � خلف كلية التمريض.
إن ه���ذه المناقصة مفتوحة للمقاولين تخصص أبنية درجة أولى وثانية والمؤهلين لدى 
بكدار علما بأن اخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرا 

من يوم األحد 2017/8/27 في مقر المجلس الكائن في البيرة.
يجب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 8000 دوالر وذلك على شكل 
كفالة بنكية أو ش���يك مصدق على أن يكون عرض األسعار ساري المفعول لفترة 60 يومًا 

والكفالة سارية المفعول لفترة 90 يومًا من تاريخ اإلقفال..
سوف يعقد اجتماع لالجابة على استفس���ارات المقاولين تتبعه زيارة للموقع وذلك يوم 

االحد 2017/8/20 الساعة الحادية عشرة صباحا في مقر المشروع.
مالحظة : 1. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

لمزيد من االستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشاريع على األرقام التالية:
هاتف: رقم 2974322 � 02 فاكس رقم: 2974342 � 02

مكتب إدارة ومراقبة المشاريع/ بكدار

دولة فلسطين

المجلس االقتصادي 
الفلسطيني للتنمية 

واإلعمار )بكدار(

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلديـة البيـرة 

إعالن عن شاغر مدير مالي للعمل في بلدية البيرة

تعلن بلدية البيرة عن رغبتها في تعيين مدير مالي للبلدية على ان تتوفر في المتقدم الشروط 
التالية:
بكالوريس محاسبة على االقل واالفضلية لحملة الماجستير.. 1
خبرة عملية ال تقل عن 5 سنوات في مجال االدارة المالية.. 2
معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب والبرامج المالية.. 3
إجادة كافة متطلبات االدارة المالية بكافة تفاصيلها.. 4
وتطوير . 5 ومدلوالتها  الختامية  الحسابات  ارقام  وقراءة  التحليل  على  القدرة 

النظام المالي المعمول به وكذلك تحضير التدفقات المطلوبة واعداد التقارير 
المالية والتخطيط المالي للبلدية.

اتقان اللغة اإلنجليزية.. 6
القدرة على تحمل ضغط العمل و القدرة على العمل ضمن فريق واحد وإدارة . 7

الفريق بفاعليه.
االولوية لسكان محافظة رام الله والبيرة.. 8
خبرة في محاسبة التكاليف.. 9

المرفقات المطلوبة:
 صورتين شخصيتين.	
 صورة عن الهوية الشخصية.	
 صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية وكشف العالمات.	
 صورة مصدقة عن كشف عالمات إمتحان الثانوية العامة.	
 صورة عن شهادات الخبرة.	

2017/8/14 ويستمر حتى موعد  الموافق  اإلثنين  يوم  ابتداء من  الطلبات  تقديم  يبدأ 
اقصاه يوم السبت الموافق 2017/8/26 في مقر البلدية لدى دائرة شؤون الموظفين من 

الساعة الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

مالحظة: التقدم للوظيفة متاح لموظفي البلدية وللمتقدمين من الخارج.

عزام اسماعيل قرعان
رئيس بلدية البيرة

إعالن طرح عطاء عمل حفريات واعمال انشائية لمشاريع شركة توزيع 
كهرباء الشمال اعمال االدارة العامة )ضغط متوسط( - ) للمرة الثانية (

تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال عن طرح عطاء عمل حفريات و اعمال انشائية 

)اعمال االدارة العامة ضغط متوسط ( رقم 2017/16

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 

العطاءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العامة – مجمع بلدية نابلس 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 

كفالة بنكية ( بقيمة )65,000( ش���يكل ، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم 

الخمي���س الموافق 2017/8/17 ولن يقب���ل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي 

على التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 

ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 

تقدم عروض األس���عار بعملة الش���يكل فقط وبعكس ذلك فس���يتم رفض 	 

العرض .

يتم تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم االحد 	 

 2017/8/13
االدارة العامة 

إعالن طرح عطاء توريد مواد لتطوير نظام المراقبة و التحكم 
)SCADA( عن بعد

تعلن شركة توزيع كهرباء الشمال عن طرح عطاء توريد مواد لتطوير نظام 

المراقبة و التحكم عن بعد )SCADA( - عطاء رقم2017/19

فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 

العطاءات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال – االدارة العامة – مجمع بلدية نابلس 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .

تعاد نسخة العطاء إلى دائرة العطاءات في الشركة مرفقة بتأمين ) شيك مصدق أو 

كفالة بنكية ( بقيمة )13,000( ش���يكل ، وذلك حتى الساعة الواحدة ظهرا من يوم 

الثالث���اء المواف���ق2017/8/29  ولن يقبل أي عطاء يرد بعد ه���ذا الموعد أو ال يحتوي 

على التامين المطلوب .

رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء .	 

ثمن نسخة العطاء ) 200 ( شيكل غير مستردة .	 

تقدم عروض األس���عار بعملة الش���يكل فقط وبعكس ذلك فس���يتم رفض 	 

العرض .

يتم تس���ليم نس���خ العطاء للراغبين بالمش���اركة اعتبارا من صباح يوم االحد 	 

 2017/8/13
االدارة العامة 

األسير مجدي الريماوي يتحدى السجان ويحصل 
على البكالوريوس من "القدس المفتوحة"

���ن األس���ير مجدي الريم���اوي، رغم 
ّ
رام الل���ه - "األي����ام": تمك

حكم���ه بالمؤب���دات، من إنه���اء متطلب���ات التخرج م���ن جامعة 
الق���دس المفتوحة، ليحضر روحًا، من خ���ال صورته التي رفعت 
على المنصة، خ���ال إطاق الجامعة احتفاالته���ا بتخريج الفوج 
العش���رين من طلبتها "فوج كل الوطن"، وليحضر جسدًا من خال 
ما درعًا تكريمية 

ّ
زوجته فتحية الريماوي وابنه سائد، اللذين تسل

من إدارة الجامعة ليكون واحدًا من ثاثة أسرى احتفلت "القدس 
المفتوحة" بتكريمهم في طليعة طاب أسرى تمكنوا من إنهاء 

متطلبات التخرج من داخل سجون االحتال.
واعتم���دت "الق���دس المفتوح���ة" بالتعاون مع هيئة ش���ؤون 
األسرى ووزارة التربية، برنامجًا خاصًا لتعليم األسرى، يلتحق به 
حاليًا نحو 700 أس���ير في أربعة سجون هي: "النقب"، و"ريمون"، 

و"إيشل"، و"جلبوع".
وقالت فتحية الريماوي زوجة األسير مجدي الريماوي، المحكوم 
مؤبد م���دى الحياة، إضافة إلى ثمانين عام���ًا: إن انضمام مجدي 
للجامعة يأتي في إطار اهتمامه بالمجال العلمي، مشيرة إلى أن 
زوجها حرص قبل اعتقاله على أن تكمل هي دراستها الجامعية، 
وق���د نجحت بالفعل في الحصول على بكالوريوس لغة عربية من 

جامعة بيرزيت.
وأضاف���ت: "حصل مجدي على ش���هادة الثانوي���ة العامة عام 
1985، ولم تسنح له الفرصة إلكمال تعليمه بسبب اعتقاله مرات 
عدة على يد قوات االحتال، وتعرضه لعملية مطاردة مستمرة"، 
مبين���ة أنه أثن���اء اعتقاله ق���رر االلتحاق بالجامع���ة عام 2003، 

ليدرس تخصص اللغة العربية.
وأش���ارت إلى أن تكريمه من "القدس المفتوحة" خال إطاقها 
فعاليات التخريج للفوج العش���رين من طلبته���ا، يعتبر تكريمًا 
لألس���رى جميعًا، ويمث���ل أولى لحظات الفرح لمجدي وألس���رته، 
متمنية اإلفراج القريب عن جميع األس���رى "لتعّم الفرحة الكبرى 

بين أبناء شعبنا".
وحول طبيعة التعليم في الجامعة التي أتاحت لمجدي ولعدد 
من األسرى إكمال تعليمهم الجامعي قالت الريماوي: "أنا مطلعة 
جي���دًا على منه���اج "القدس المفتوحة" كون���ي تابعت عن قرب 
دراسة زوجي وأس���تطيع القول: إنه منهاج ممتاز وعلى مستوى 
كفاءة عالية، وبرنامج التعليم الذي تبنته الجامعة يلقى ترحيبًا 
ل لهم 

ّ
كبيرًا من قبل األس���رى داخل السجون وأهاليهم كونه مث

ناف���ذة حقيقية إلكمال حقهم في التعليم، األمر الذي يؤهلهم 
كي يكونوا على كفاءة لانضمام لس���وق العم���ل واالندماج في 

المجتمع عندما يطلق سراحهم".
وأكدت أن تكريم الجامعة ثاثة أسرى أنهوا متطلبات التخرج 
خال إطاق احتفاالتها بالفوج العشرين لطلبتها "له وقع معنوي 

كبير على أهالي األسرى ويبث األمل في نفوسهم".
وأضافت: "تواصلنا مع مجدي داخل الس���جن، وكان سعيدًا من 
إدارة الجامع���ة الت���ي لم تبخل بأي جهد من أج���ل إنجاح برنامج 
تعليم األسرى، ما يؤكد دور الجامعة التعليمي والوطني المميز".

ونوهت إلى أن األسرى يجسدون قصة أخرى من التحدي من خال 

إصرارهم على إكم���ال تعليمهم والحصول على الدرجة الجامعية 
األول���ى، مبين���ة أن مجدي لن يقف عند هذا الح���د من التعليم بل 

سيواصل تعليمه للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.
وبرنامج تعليم األس���رى هو حصيلة مذك���رة تفاهم بين إدارة 
"الق���دس المفتوحة" و"هيئة األس���رى" ووزارة التربية، ويس���مح 
لألسرى ضمن شروط معينة بإكمال تعليمهم الجامعي في ثاثة 
تخصصات هي: اللغة العربية، واالجتماعيات، والتربية اإلسامية.

وقال رئيس "القدس المفتوح���ة" يونس عمرو: إن الجامعة لم 
تت���رد في توقيع مذكرة التفاهم الت���ي تقوم بموجبها الجامعة 
باس���تحداث برنامج خاص لتعليم األسرى وفق شروط أكاديمية، 

تضمن نزاهة العملية التعليمية ومخرجاتها.
وأض���اف: "القدس المفتوحة" وهي جامعة الكل الفلس���طيني 
تنظر وفق أولوياتها إلى توفير فرصة التعليم وفتح بوابة األمل 
للفئ���ات التي يصعب أن تلتحق بالجامعات التقليدية، ومن بين 
هذه الفئات األس���رى المحررون واألس���رى داخل السجون، مؤكدا 
أن الجامعة انطاقًا من مس���ؤوليتها الوطنية والمجتمعية قررت 
إعفاء الملتحقين ببرنامج تعليم األس���رى داخل السجون ب� %30 

من رسوم الساعة الدراسية.
ولف���ت عمرو إل���ى ش���عور كادر الجامعة األكاديم���ي واإلداري 
بالفخ���ر والعزة، وهم يش���اركون في تكريم ثاثة أس���رى أنهوا 
متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس وهم داخل السجون، 
ليؤكدوا أن اإلنس���ان الفلسطيني قاهر لكل العقبات وزارع لألمل 

ومحب للعطاء والحياة. 
وأوضح عميد ش���ؤون الطلب���ة في "الق���دس المفتوحة" محمد 
ش���اهين، أن آلية تعليم األس���رى تتم من خال تش���كيل هيئة 
تدريس���ية في كل س���جن ضمن ش���روط معين���ة، لتضم حملة 
الش���هادات العليا في صفوف األس���رى، لتش���رف على العملية 
التعليمية، مش���يرًا إلى أن الهيئة التدريس���ية داخل الس���جن 
تتمت���ع بكفاءة عالية وتتابع العملية التعليمية أواًل بأول وصواًل 

إلى ترصيد العامات.
ون���وه إلى وجود معايير وش���روط ينبغي توافرها في األس���ير 
حتى يتس���نى له االلتحاق بالبرنامج، تتعلق تحديدًا بمدة األسر 
بحيث يكون محكومًا لمدة ثاث س���نوات على األقل أو تبقى من 

فترة حكمه ثاث سنوات على األقل. 
وكانت الجامعة كّرمت ثاثة أس���رى خ���ال إطاق احتفاالتها 
بالفوج العش���رين لطلبتها، هم: مجدي حسين الريماوي � اللغة 
العربية وأس���اليب تدريس���ها، وعبد الكريم عب���د الدايم فياض 
محم���د � اإلدارة والري���ادة، ومحمد عبد الكريم س���ليمان � أنظمة 

المعلومات الحاسوبية.
وكانت قوات االحتال اعتقلت الريماوي في كانون الثاني عام 
2002، ولديه بنت اسمها مرح وولد اسمه سائد، أعمارهما حينما 
اعتقل كانت خمس س���نوات وس���نة، وحاليًا مرح سنة رابعة في 
كلية التمريض بجامعة بيرزيت، بينما يس���تعد س���ائد لتقديم 
امتحان اإلنجاز العام المقبل، لتجس���د األس���رة قص���ة تحّد من 

النضال والتعليم ورفض للهزيمة أمام جبروت االحتال.

زوجة األسير مجدي الريماوي تتسّلم شهادة تخرجه.

"الحركة العالمية": قوات االحتالل تواصل استهداف
األطفال مستغلة سياسة اإلفالت من العقاب

رام الل���ه - "األي���ام": قال���ت الحركة العالمي���ة للدفاع 

ع���ن األطفال فرع فلس���طين: إن ق���وات االحتال تواصل 

اس���تهداف األطف���ال الفلس���طينيين، س���واء بالقتل أو 

اإلصابة أو االعتقال، مس���تغلة حال���ة اإلفات من العقاب 

التي يتمتع بها جنودها، والتي تضمن لهم الحصانة من 

أي ماحقة قضائية.

وأضاف���ت الحركة في بيان لها، أم���س: عبد الرحمن أبو 

هميس���ة )16 عامًا( من قطاع غزة، طف���ل آخر قتله جنود 

االحتال بنيرانه���م، ليرتفع بذلك ع���دد األطفال الذين 

استش���هدوا على يد ق���وات االحتال من���ذ بداية العام 

الج���اري في الضفة والقدس وغزة، إلى 13 طفًا، 11 منهم 

بالرص���اص الحي، مبين���ة أن الطفل أبو هميس���ة أصيب 

بعيار ناري حي في كتفه األيسر، خرج من الجهة اليمنى 

من ظهره، عندما كان يش���ارك في مس���يرة تضامنية مع 

أحداث المسجد األقصى، في الثامن والعشرين من تموز 

الماض���ي، بالقرب من الحدود، ما أدى الستش���هاده على 

الفور.

وحسب شهود عيان، فإن الطفل أبو هميسة كان يبعد 

عن جنود االحت���ال المتمركزين خلف تال رملية حوالى 

30 مت���رًا، وقد أطلقت النار علي���ه من قبل جندي يتمركز 

على تلة، وخال محاولة الشبان والفتية المتواجدين في 

المكان إنق���اذه، واصل جنود االحتال إطاق النار، ما أدى 

إلصابة شاب يبلغ من العمر 23 عامًا بعيار ناري في الساق 

األيمن، وطفل يبلغ من العمر 15 عامًا بشظيتين في فخذه 

وساقه األيسر.

وإن كان الطفل أبو هميسة قتل بصورة مباشرة على يد 

قوات االحتال، فإن الطفل ع���دي نواجعة )16 عامًا( قتل 

بصورة غير مباشرة، والسبب جس���م مشبوه من مخلفات 

االحت���ال، وينحدر نواجعة م���ن بلدة يطا ف���ي الخليل، 

ويس���كن مع عائلته التي تمته���ن رعي األغنام في خربة 

بزيق بمحافظة طوباس.

وقال دع���اس نواجعة، عم الطفل، ف���ي إفادته للحركة 

العالمي���ة للدفاع عن األطف���ال: إن المنطقة التي يرعون 

فيها أغنامهم، منطقة تدريبات عس���كرية إس���رائيلية، 

وهذه التدريبات تكون على مدار الس���نة، وغالبًا ما يترك 

الجنود أجس���امًا مش���بوهة بعد االنتهاء من تدريباتهم 

يتجنبها الرعاة في حال اكتشافها لشدة خطورتها.

وبّين أن���ه في الثاني والعش���رين من تم���وز الماضي، 

كان يرع���ى األغنام برفقة ابني ش���قيقه، ع���دي وضياء 

ال���ذي يبلغ من العمر 18 عام���ًا، بمنطقة وادي المخبة في 

خربة بزيق، ومكثوا حتى حوالى السادس���ة مساء، وبينما 

كانوا يجهزون أنفس���هم للعودة ابتعد عدي حتى يجمع 

الماش���ية وتوقف في ظل ش���جرة بط���م، وعندها حدث 

انفجار قوي.

وأضاف: "على الفور توجهت لعدي فوجدته ملقى على 

األرض عل���ى جانب���ه األيمن، ومصابًا ف���ي الجهة اليمنى 

من رأس���ه، وأصابع يده اليمنى مبتورة، وقد لفظ أنفاسه 

األخيرة أمامي".

ق���ل الطفل عدي إلى مستش���فى طوب���اس الحكومي، 
ُ
ن

حيث أفاد األطباء بأن س���بب الوفاة هو إصابة بشظية في 

الرأس، أدت لنزيف قوي في الدماغ.

ويق���ول عم الطف���ل: إنه رأى حفرة بها آث���ار حروق في 

جذع شجرة البطم التي كان يقف قربها عدي عند حدوث 

االنفجار، مش���يرًا إلى أن الش���رطة الفلس���طينية حضرت 

للمكان وحققت في ظروف الحادث، وأن طبيعة الجس���م 

الذي انفجر لم تتضح بعد.

ولطالما ش���كلت مخلفات قوات االحت���ال في محافظة 

طوب���اس خطرًا حقيقيًا عل���ى حياة المواطني���ن والرعاة، 

خاصة األطفال، ففي شباط عام 2016 أصيب الطفل ياسر 

حسن )12 عامًا( من قرية تياس���ير، بحروق بالغة في يده 

اليس���رى ووجهه وصدره، جراء انفجار جس���م مشبوه من 

مخلفات االحتال أثناء لهوه به.

أما الطف���ل طارق محمد العيس���اوي )15 عامًا( من قرية 

العيس���اوية بمحافظة الق���دس، فقد انض���م إلى قافلة 

م���ن األطفال الذين فقدوا واح���دة من أعينهم بالرصاص 

"اإلسفنجي"، الذي تستخدمه قوات االحتال اإلسرائيلي 

بشكل كبير في القدس المحتلة.

ففي الحادي والعش���رين من تموز 2017، تواجد الطفل 

العيس���اوي في منزل قريبة له يقع على المدخل الغربي 

للقرية ق���رب محطة الحافات، وقد كانت تدور مواجهات 

م���ع ق���وات االحتال في تل���ك المنطقة بس���بب "أحداث 

األقص���ى"، وعند مغادرته من���زل قريبت���ه متوجهًا إلى 

منزل عائلته في حوالى الس���اعة 7 مس���اء، أصيب بعيار 

"إسفنجي" في عينه اليمنى.

وقال الطفل العيس���اوي، في إفادت���ه للحركة العالمية 

للدف���اع عن األطفال: "ش���عرت بش���يء قوي ج���دًا ضرب 

في عين���ي اليمنى، األمر الذي جعلني أس���قط أرضًا ولم 

أس���تيقظ إال وأنا في المستش���فى، وعندها أدركت أنني 

أصبت في عيني اليمنى، بس���بب الضم���ادات الموجودة 

عليها".

وأضاف: "كنت غير قادر عل���ى فتح عيني رغم محاولتي 

ذل���ك، بينما كنت ق���ادرًا على فتح وإغاق عيني اليس���رى 

بش���كل طبيعي، فأدركت أنني تعرض���ت لإلصابة من قبل 

ق���وات االحتال اإلس���رائيلي الت���ي كانت موج���ودة في 

المنطق���ة وقتها بس���بب المواجه���ات المندلع���ة، لم أر 

الجن���دي الذي أطلق النار علّي، أو مكان تواجده، وعرفت أن 

العيار الذي أصابني هو من النوع اإلس���فنجي، ألن الجيش 

اإلس���رائيلي يس���تخدمه بكثرة عندنا وهنالك الكثير من 

اإلصابات بالعيون في القرية بسبب هذا النوع من األعيرة".

مكث الطفل العيساوي في المستشفى ما يقارب من 12 

يومًا، خضع خالها لعملي���ة جراحية واحدة كان الهدف 

منها استئصال عينه اليمنى التي تضررت بشكل كامل.

وقال: "شعرت بالصدمة، فقد انقلبت حياتي في لحظة، 

ولكنني قررت أن���ه يجب علّي التأقلم مع وضعي الجديد، 

وكنت كلم���ا فكرت فيما حصل معي يتب���ادر إلى ذهني 

العدي���د م���ن األطفال أمثال���ي الذين فق���دوا واحدة من 

أعينهم جراء هذه األعيرة".

ووثقت الحركة العالمية للدفاع عن األطفال، عدة حاالت 

ألطف���ال أصيبوا بهذا النوع من الرصاص، خمس���ة منهم 

على األقل فقدوا واحدة من أعينهم، كما تسبب الرصاص 

"اإلسفنجي" باستشهاد الطفلين محيي الدين الطباخي 

)10 أعوام( من بلدة الرام، في التاس���ع عشر من تموز عام 

2016، ج���راء إصابته برصاصة "إس���فنجية" في القس���م 

األيس���ر من صدره، ومحمد س���نقرط الذي استشهد في 

الس���ابع من أيلول عام 2014 متأث���رًا بجروحه التي أصيب 

به���ا في الح���ادي والثاثين من آب 2014، ج���راء إصابته 

برصاصة "إسفنجية" سوداء في الجهة اليمنى من رأسه، 

سببت له كسرًا في الجمجمة ونزيفًا دماغيًا.

وأش���ار الطفل العيس���اوي، إلى أنه علم م���ن والده أنه 

س���يتم زراعة عين زجاجية "تجميلي���ة" مكان عينه التي 

فقدها، في ش���هر تش���رين األول المقبل، في مستشفى 

العيون بمدينة القدس المحتلة.

ولع���ل الحظ حالف الطف���ل ف���راس داود )17 عامًا( من 

مدينة نابلس، الذي أصيب بعيار معدني مغلف بالمطاط 

في وجهه، في الرابع والعش���رين من ش���هر تموز 2017، 

خال مواجهات مع جنود االحتال، فأخطأ عينيه واستقر 

في الجهة اليسرى من فكه، اضطر األطباء إثرها إلى إجراء 

عملية جراحية إلزالته.

وق���ال الطفل داود، في إفادته للحرك���ة: "حاليًا أنا آكل 

بصعوب���ة بس���بب جرحي بالفك ال���ذي م���ا زال يؤلمني، 

وأعتمد على السوائل".

وكذلك كان الحال مع الطفل محمد حنني )17 عامًا( من 

قرية بيت فوريك شرق نابلس، الذي أصيب بعيار من نوع 

"توتو" خ���ال مواجهات مع قوات االحتال اإلس���رائيلي 

على حاجز حوارة جنوب المدينة، في الثامن والعش���رين 

من الشهر الماضي.

وذك���ر الطفل حنني، للحركة العالمية، أن الجندي الذي 

أطلق الرصاص عليه كان يبعد عنه حوالى 20 مترًا، مبينًا 

أن الرصاصة أصابت الجهة اليسرى من وجهه.

وأظهرت صور األش���عة أن الطفل حنن���ي أصيب بعيار 

من نوع "توتو" في الفك الس���فلي أدى لكسره، وقد منعه 

األطباء من األكل لمدة أربعة أسابيع، واالعتماد فقط على 

السوائل خال هذه الفترة.

وأكد مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع 

ع���ن األطفال، عايد أب���و قطيش، أن سياس���ة اإلفات من 

العق���اب التي يتمتع بها جن���ود االحتال، وعدم تفعيل 

مبدأ المساءلة، سيزيد من هذه الجرائم ويشجعهم على 

المضي قدمًا في انتهاكاتهم.

دولة فلسطين 
وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة

اعالن صادر 
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تعلن اللجنة االقليمية  لمحافظة رام الله والبيرة

عن ايداع مش���روع هيكلي كف���ر مالك رقم المش���روع 2017/1556 لالعتراضات وذلك 

حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر مجلس قروي كفر مالك وفي مقر مديرية 

الحك���م المحلي / محافظة رام الله والبيرة والواقعة ضمن حدود الخط األزرق من اراضي 

بل���دة كفر مالك ف���ي محافظة رام الله والبيرة وذلك اس���تنادا للم���واد ) 20 , 21 ( من 

قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم ) 79( لس���نة 1966 ويجوز ألي ش���خص وألي 

س���لطة أو مؤسس���ة رس���مية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم 

او اعتراضاته���م على المش���روع معنونة الى رئيس لجن���ة التنظيم المحلية خالل مدة 

ش���هرين من تاريخ اعالن االي���داع بالجريدة الرس���مية وجريدتي���ن محليتين وتدعم 

االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتيه .
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة


