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ن�������ف�������س�������ه«  ع��������������ن  ي��������ح��������ك��������ي  ج�����������������������وان  »دون 
ب������ط������ري������ق������ة م��������غ��������اي��������رة مل�����������ا أل��������ف��������ن��������اه س������اب������ق������ًا

ب��أّن ه��ذا ال���دون ج��وان ليس ه��و ال��رج��ل ال��ذي 
ُيطاردانه، وأّن َمْن يريدان قتله هو شخص آخر.
يهجرُه  أن  ب��ع��د  ال��دي��ر  مطعم  ط��اه��ي  ي��ت��ح��ول 
بعد  خصوصاً  عليم،  راٍو  إل��ى  مت��ام��اً  الزبائن 
ي���روي لنا ك��ل ما  ال��ق��راءة وأخ���ذ  أن سئم م��ن 
سمعه من ال��دون ج��وان، خالل األي��ام السبعة 
التي تنّقل فيها في عدة بلدان، وشّكلت نسيج 
احملطات  ح��ول  يتمحور  ال��ذي  ال��روائ��ي  النص 
القدمي. الدير  إلى  وصوله  سبقت  التي  السبع 
ففي الرحلة األولى، يتحدث عن العروس التي 
القوقازية  القرية  في  زفافها  حفل  من  هربت 
الثانية يروي قصة  الرحلة  به. وفي  والتحقت 
امل����رأة ال��دم��ش��ق��ي��ة ال��ت��ي ذه��ب��ت م��ع��ه ملشاهدة 
وفي  الكبير،  اجلامع  في  الراقصني  الدراويش 
تعّرف  ام��رأت��ني  حكاية  يسرد  الثالثة  الرحلة 
عن  يتكلم  ثم  املغربية،  سبتة  مدينة  في  إليهما 
تتخلى  مجنونة  أو  مريضة  نرويجية  ام���رأة 
باملرأة  يلتقي  ثم  تقابله س��راً،  الكنيسة كي  عن 
أما  القوادين.  زعيم  يطاردها  التي  الهولندية 
له.  السابعة واألخيرة فيلتقيها في بلد ال اسم 
ليلة  تبدو هذه احلكايات أشبه بقصص »ألف 
وليلة«، حيث يتسع مسرح األحداث لشخصيات 
مختلفة م��ن ع��دة ب��ل��دان ف��ي ث��الث ق���ارات تبدأ 
ب��ج��ورج��ي��ا، ث���م مت��ت��د إل����ى س���وري���ا وامل��غ��رب 
والنرويج وهولندا، وتنتهي في بلد ال اسم له.
ظهر  السبعة  األي��ام  خ��الل  بأنه  ال���راوي  يؤكد 
لكنهم  ج��وان��ات،  دون  ع��دة  ال��دي��ر  حديقة  ف��ي 
كانوا مزّيفني كلهم باستثناء الدون جوان الذي 
استقبله في منزله املهجور، الذي يروي حكايات 
واخل����داع. ال��ك��ذب  إل��ي��ه��ا  ي��ت��س��ّرب  ال  حقيقية 
وعمقها  اللغة  جمال  على  كثيراً  هاندكه  يعِوّل 
األدب����ي، ال���ذي ال��ت��ف��ت إل��ي��ه م��ن��ذ ص��ب��اه، ولعل 
تضم  كانت  التي   ،»47 »جماعة  على  هجومه 
حتت خيمتها أدباء بسطوا نفوذهم الحقاً على 
معروفني  وأصحبوا  األملاني،  الثقافي  املشهد 
ف���ي أوروب������ا وال���ع���ال���م، م��ث��ل ه��اي��ن��ري��ش ب��ول 
وغيرهم،  باخمان  وأجنيبورغ  غراس  وغونتر 
وق����د ات��ه��م��ه��م ه��ان��دك��ه ب����»ال���ُع���نّ���ة ال��ل��غ��وي��ة« 
ال���وص���ف«، ووص���ف كتابات  و»ال��ع��ج��ز ع��ن 
ُيعنى  السخيف«، فهو  ب���»األدب  البعض منهم 
نصوصه  فيها  يكتب  التي  باللغة  بالغة  عناية 
استلهمها  فلسفية  بالتماعات  املطرزة  األدبية 
من مارتن هايدغر ولودفيغ فيتغنشتاين، كما 
ال���رواي���ة، فال  ي��ذه��ب سمير ج��ري��س، م��ت��رج��م 
التي  العليا«  ذات��ه و»أن��اه  يركز على  أن  غرابة 
يستغورها دائماً علّه ُيدرك ُكنهها، ويفهم سّر 
توّحده واحتفائه بالعزلة األبدية. إّن أحد أسباب 
»براعته  ه��و   2019 ع��ام  نوبل  ج��ائ��زة  منحه 
في  اإلنسانية«  التجربة  وخصوصية  اللغوية، 
أوائ��ل  منذ  راج��ت  التي  األدب��ي��ة  أعماله  معظم 
السبعينات من القرن املاضي حتى يومنا هذا.
أث�����ارت ك��ت��ب ه��ان��دك��ه ورواي����ات����ه ال��ك��ث��ي��ر من 

وذلك  والفكرية،  الثقافية  األوس��اط  في  اللغط 
البلقان،  ح��رب  ف��ي  ال��ص��رب  مساندته  بسبب 
وم��ع��ارض��ت��ه ت��دخ��ل ال��ن��ات��و، وان��ش��ق��اق��ه عن 
الكنيسة الكاثوليكية، وإعادته »جائزة بوشنر« 
الُعزلة  إل��ى  ال��ذي دفعه  األم��ر  األمل��ان،  ملانحيها 
واالنزواء في بيته الباريسي بعيداً عن وسائل 
اإلعالم التي تضعه في دائرة احلرج واالرتباك.
لسان  ع��ل��ى  وردت  جملة  امل��ؤل��ف  اق��ت��ب��س  ق��د 
م���وت���س���ارت  أوب�������را  ف����ي  ج���وف���ان���ي«  »دون 
يقول فيها: »ل��ن ت��ع��رَف َم��ْن أن���ا«، ف��ي إش��ارة 
احمليّرة  الشخصية  هذه  غموض  إلى  واضحة 
ال��ت��ي حت��ت��اج إل���ى دأب وص��ب��ر وم��ث��اب��رة كي 
ن��ف��ه��م اإلن����س����ان ال��ع��م��ي��ق ال�����ذي ي���ت���رّف���ع عن 
لتحقيق  ويسعى  وال��ع��اب��رة،  اليومية  األش��ي��اء 
تقدير. أق��ل  في  مالمستها  أو  النائية  األح��الم 
ك��ات��ب��اً سياسياً،  ي��ك��ون  ه��ان��دك��ه ألن  ي��س��َع  ل��م 
العاجي«  البرج  كتابه »أنا ساكن  يدلّنا  ورمبا 
ترّفع  التي  السياسية  احلياة  من  نفوره  على 
العزلة  ه��ذه  ف��ي  أحابيلها  م��ن  وتخلّص  عنها، 
ي���وم ع��ن ذات��ه  ال��ت��ي يبحث فيها ك��ل  ال��ف��ردي��ة 
في  إالّ  تسترخي  ال  ال��ت��ي  امل��ت��وت��رة  ال��ع��ص��يّ��ة 
تعّري  ال��ت��ي  االستكشافية  الكتابة  سويعات 
التي  الطبيعة  في  وتغوص  اإلنسانية،  ال��ذات 
حتيط بالكائن البشري من كل حدب وصوب.

ال ميكن هضم واستيعاب املنجز الروائي لبيتر 
هاندكه، ما لم يطلّع القارئ على رواياته األخرى 
التي لم ُتترجم إلى العربية مثل »تكرار«، التي 
أص��ول  م��ن  يتحدر  شخص  قصة  فيها  ي��روي 
يوغسالفيا  إل��ى  ي��ذه��ب  سلوفينية  من��س��اوي��ة 
»الضائعة«.  هويته  ع��ن  بحثاً  »الشيوعية« 
تتمحور  التي  العادي«  رواية »الشقاء  وكذلك 
ع��ل��ى ن��ب��أ ان��ت��ح��ار وال���دت���ه، وه���ي ف��ي احل��ادي��ة 
تركتها  ال��ت��ي  ب��األط��ي��اف  ليُمسك  واخل��م��س��ني، 
ب��ه��دوء وص��م��ت غريبنَي. وغ��ادرت��ه  األم  ه��ذه 

ص����درت ع���ن داري ن��ش��ر »س�����رد، ومم���دوح 
ع������دوان« ال��ت��رج��م��ة ال��ع��رب��ي��ة ل���رواي���ة »دون 
ج���وان يحكي ع��ن ن��ف��س��ه« ل��ل��روائ��ي وال��ك��ات��ب 
النمساوي بيتر هاندكه. وقد نقلها من األملانية 
جريس. سمير  املصري  املترجم  العربية  إل��ى 
في هذه الرواية، يستعيد هاندكه شخصية دون 
مغايرة  بطريقة  ويقِدّمها  األسطورية،  ج��وان 
ف��ي مسرحيات ورواي���ات  ألِ��ْف��ن��اه��ا س��اب��ق��اً  مل��ا 
وقصائد وأعماٍل أوبرالية عاملية لُكتّاب وشعراء 
مولينا،  دي  تيرسو  أمثال  معروفني  وفنانني 
ب��اي��رن،  ال��ل��ورد  ب��وش��ك��ني،  ألكسندر  موليير، 
وموتسارت  ف��ري��ش،  ماكس  ب��رش��ت،  برتولد 
أن يقّدموا  اعتادوا  الذين  املُبدعني  وغيرهم من 
دون ج���وان ع��اش��ق��اً م��اج��ن��اً ي��غ��وي ال��ن��س��اء ثم 
من  ي��ج��ّرده  فيكاد  هاندكه،  أم��ا  األدب���ار.  يولّي 
الرغبات اجلنسية، ويقِدّمه لنا بوصفه شخصاً 
ُمطاَرداً يتنقل بني البلدان، لكنه يبحث دائماً عن 
يقترب  هاندكه  ولعل  والتواصل«،  »الوصال 
التشيكي ج��وزي��ف  ال��ك��ات��ب  م��ن رؤي���ة  ك��ث��ي��راً 
تراجيدياً،  بطالً  جوان  دون  قّدم  الذي  تومان، 
وأس���ق���َط ع��ن��ه ن��زع��ت��ه احل��س��يّ��ة ال��ش��ه��وان��ي��ة.
ال تختلف رواية »دون جوان يحكي عن نفسه« 
األسلوب  ناحية  من  هاندكه  رواي��ات  بقية  عن 
املركزية  الثيمة  أن  غير  اللغوية،  والتجليات 
لهذه الرواية قد تكون أخّف وْزناً من سابقاتها 
املرمى عند ضربة اجلزاء«  مثل »قلق حارس 
الطويل« و»الشقاء  للوداع  و»رسالة قصيرة 
ال���ع���ادي« و»امل�����رأة ال���ع���س���راء«، وغ��ي��ره��ا من 
مبوضوعاتها  تتميّز  التي  املعروفة،  رواي��ات��ه 
املتلقني،  ل��دى  ق��وي��اً  أث���راً  تترك  التي  الرصينة 
حتى وإن اختلفوا مع آرائه وطروحاته الفكرية.
ال  ال��رواي��ة،  ه��ذه  ثيمة  على  ال��ض��وء  ولتسليط 
ب��د م��ن اإلش�����ارة إل���ى ال���ش���رارة ال��ت��ي أوق���دت 
النص  ه��ذا  لكتابة  ودفعته  احلريق  داخله  في 
السردي. يعترف هاندكه في لقاء معه، أجرته 
ش��رارة  ب��أن  ح���ّداد،  ُجمانة  اللبنانية  الشاعرة 
»كان  بينما  ذهنه  في  ملعت  قد  ج��وان«  »دون 
ي��ت��ن��ّزه وح���ي���داً ف��ي ال��غ��اب��ة ك��ع��ادت��ه، وف��اج��أه 
هذا  لعل  األشجار«.  بني  عاشقني  اثنني  مشهد 
اللحظة  تلك  ف��ي  أذه��ل��ه  ال��ذي  املُ��ف��اج��ئ  املشهد 
ك���ان مب��ث��اب��ة ال���وخ���زة ال��ت��ي ف��ّج��رت ف��ي ذهنه 
احّتدت  التي  القصصية  االنثياالت  من  ينبوعاً 
الفنتازيا  على  ك��ث��ي��راً  يتكئ  روائ���ي  ق��ال��ب  ف��ي 
وال��ن��ف��س ال��غ��رائ��ب��ي. ف��ي ه��ذه ال��رواي��ة، ي��روي 
»دون جوان« حكايته بضمير الغائب للراوي، 
القّراء. لنا نحن  ال��راوي بسردها  ثم يقوم هذا 
ث��م��ة ش��خ��ص��ي��ت��ان ه��م��ا ال��ث��ن��ائ��ي ال��ع��اش��ق في 
الغابة، ُيطاردان دون جوان، لكنهما يكّفان عن 
املُ��ط��اردة، م��ا إن يدخل إل��ى أط��الل دي��ر »ب��ور 
رويال دي شون« الشهير، الذي يوِفّر احلماية 
آثاماً  اقترف  وإن  يلجه حتى  مْن  لكل  واألم��ان 
كثيرة. ثم إن نظرة الثنائي العاشق كانت تشي 

مناقصة علنية لخدمات مدراء امن مناطقيين )م ن ب״ط ي م(
تيفي هجاز هتبعي ليسرائيل م.ض)“الشركة”(، شركة حكومية، تنشر مناقصة علنية لتقديم  خدمات مديري امن مناطقيين .     )م ن 
ب”ط ي م(. مقدمي العروض الذين يستوفون الشروط المسبقة للمناقصة )والتي اساسها مفصل هنا( مدعوون لتقديم عروض 

للمناقصة. والتعاقد سيكون لمدة تصل الى عامين، حيث ستكون للشركة الخيارات بتجديد مدة التعاقد لمدة سنتين اضافيتين.
الشروط المسبقة

1. مقدم العرض هو مشتغل مرخص بحسب قانون ضريبة القيمة المضافة.
2. مقدم العرض هو مواطن اسرائيلي او ساكن دائم في اسرائيل وعمره فوق 21 عام.

3. مقدم العرض هو خريج كورس مدراء امن، في مؤسسة مجازة من قبل شرطة اسرائيل وتم اقرار الكورس من قبل شرطة اسرائيل.
4. مقدم العرض اجتاز كورس قيادي في الجيش او في شرطة اسرائيل او في خدمة األمن العام او في خدمة مصلحة السجون.

5. مقدم العرض لديه خبرة متراكمة لمدة سنتين على االقل، خالل السنوات من 2015 حتى الموعد االخير لتقديم العرض، كمدير أمن
    مناطقي في منطقة تمتد لمساحة 5 كم، وكان يعمل بتوجيه مباشر من شرطة اسرائيل.

6. مقدم العرض لديه تصريح بحمل سالح ناري بحسب قانون حمل االسلحة النارية، -1949.
7. مقدم العرض لديه شهادة لقب اول من مؤسسة اكاديمية معترف بها في اسرائيل.

8. مقدم العرض يدير حساباته حسب االصول ووفقا لقانون تشغيل الهيئات العامة -1976، ولديه كافة التراخيص المطلوبة.
معلومات عامة:

*       مستندات المناقصة كما هي ظاهرة بموقع الشركة: www.ingl.co.il تحت الرابط “مناقصات”وثائق المناقصة كما هي تظهر في موقع الشركة  وتكون غير 
       قابلة للتقديم  )معلمة بـ”عالمة مائية”(، وثائق المناقصة قابلة للتقديم يمكن الحصول عليها في مكاتب الشركة بتنسيق مسبق مع السيدة 

 c-tender@ingl.co.il  لتلقي االستفسارات التوجه للبريد االكتروني        
*      بخصوص تلق االستفسارات يمكن ارسال االستفسارات للبريد االكتوني اعاله حتى تاريخ 22.06.2020 أجوبة الشركة سيتم نشرها في موقع االنترنت

       التابع للشركة المذكور اعاله.     
*      على مقدمي العرض ارفاق كافة الوثائق لالزمة كما هو مبين في وثائق المناقصة في مكاتب الشركة في مجدال عتديم )مبنى رقم 8( كريات عتديم، تل ابيب طابق 
        شارع 2184 قسم العقود والمناقصات 32, من األحد حتى الخميس حتى 5.7.2020 الساعة  09:00-17:00 وحتى تاريخ  6.7.2020  في الساعة 

       17:00 على مقدمي العروض ارفاق كافة الوثائق ذات الصلة.
*     ألجل ازالة كل شك نوضح ان كل الشروط المسبقة وشروط المناقصة المشروحة في هذا االعالن هي ملخص فقط وانه في حال حدوث 

       تناقض بين هذا االعالن ووثائق المناقصة فإن المرجعية لوثائق المناقصة.     

جامعة ارئيل 
السامرة

 مناقصة علنية رقم 9/20 -
حقوق لتشغيل محالت تجاري

لبيع منتجات غذائية
في جامعة أريئيل في السامرة

1.    عام
1.1  جامعة ارئيل في السامرة، ع”ر، تدعوا بذلك مقدمي العروض لتقديم عروض لتنفيذ   
       اعمال لمناقصة  رقم 9/20 - حقوق تشغيل محالت تجاري لبيع منتجات غذائية
      في جامعة اريئيل في السامرة، ويشمل محالت تجارية لبيع االغذية، موجودة 
      في مساكن الطالب وفي حرم الجامعة مقابل رسوم سنوية، وكل ذلك بحسب

      وثائق المناقصة وملحقاتها .
1.2  التعاقد سيكون لمدة 36 شهر، ويحق للجامعة وحدها وبحسب ما تره مناسبا وبشكل
       حصري، تمديد مدة التعاقد األصلية لفترتين اضافيتين كل واحدة 12 شهر لكل واحدة

      )بمجمل خمسة سنوات )5( بشكل متتالي(
2.    جدول المواعيد

األعمال رقم التواريخ

نشر المناقصة 10/06/2020 1

جولة المقاولين )سلطة( - في المدخل للحرم الغربي )بوابة دفيد(
جامعة ارئيل في السامرة

  1 7 / 0 6 / 2 0 2 0
الساعة 10:00

2

24/06/2020 الموعد االخير ألسئلة االستفسار 3

أجوبة أسئلة االستفسار 01/07/2020 4

الموعد االخير لتشغيل لتقديم العروض )الساعة 13:00 فقط!( 08/07/2020 5

يمكن مشاهدة الطلب من خالل موقع االنترنت التابع للجامعة على الموقع:
http://www.ariel.ac.il/mangement/open

الموعد األخير لتقديم العروض حتى تاريخ 08/07/2020 حتى الساعة 13:00 فقط في 
قسم المشتريات مبنى 3 ا غرفة 3.013 أ، حرم ميلكن، اريل - في اليوم األخير للتقديم لن 

يتم استقبال العروض حتى الساعة المذكورة!
ــمــيــل  90979499-054.االي فقط  التسليم  مكان  بخصوص  للمراجعة  هاتف  رقــم 

المخصص لالستفسار وشروط المناقصة 
MICHRAZIM@ARIEL.AC.IL

ما هو مذكور في وثائق المناقصة يغلب على ما ُذكر في هذا االعالن 
مع تحيات
جامعة اريئيل في السامرة 

איאם אל ערב / 8271539 / 

מועצה מקומית אבו גוש
מכרז מס' 03/2020 - למתן שירותי תכנון סביבה 

לפרויקט רובע דרומי - אבו גוש
הזמנה להציע הצעות

מועצה מקומית אבו גוש )להלן: "המועצה"( מזמינה בזאת הצעות למתן 
שירותי שירותי תכנון סביבה לפרויקט רובע דרומי - אבו גוש, עבור המועצה, 
ממתכנן בעל ניסיון במתן שירותי תכנון סביבתי עבור רשויות מקומיות, והכל 
כמפורט במסמכי המכרז. תנאי מוקדם )תנאי סף( במכרז הינו היות המתכנן 

רשום במאגר משרד הבינוי והשיכון כמתכנן סביבתי, אקוסטיקה, אקלים.
את חוברת המכרז ניתן לרכוש בבניין המועצה ברחוב הפול 1 אבו גוש בעבור 
סך של 500 ₪ שלא יוחזרו בכל מקרה. את ההצעות בצרוף כל מסמכי המכרז 
הנדרשים, חתומים ע"י המציע כנדרש, יש להכניס למעטפה סגורה ללא 

סימני זיהוי של המציע, עליה מצוין מספר ושם המכרז בלבד.
את המעטפה יש להפקיד במסירה אישית עד ליום 25.6.20 בשעה 12:00 
בתיבת המכרזים של המועצה. משלוח ההצעה בדואר או בכל דרך אחרת אינו 

עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו הבלעדית של המציע.
הצעות שלא תוגשנה במועד לא תתקבלנה. 

לשאלות ניתן לפנות לגב' רוחמה כהן בטלפון 02-6302700 שלוחה מס 5 או 
rohama@abugosh.muni.il במייל

סלים ג'בר - ראש המועצה

 المجلس المحلي ابو غوش 
مناقصة رقم 03/2020 - لتقديم خدمات تخطيط بيئة

لمشروع الربع الجنوبي - ابو غوس
دعوة لتقديم عروص

لمشروع  بيئي  تخطيط  خدمات  لتقديم  دعوة  يلي:”المجلس”(  ما  )في  ابوغوش  المحلي  المجلس 
الربع الجنوبي - ابو غوش، للمجلس من قبل قائم على التخطيط ذو خبرة في مجال تقديم خدمات 
تخطيط بيئي لصالح السلطات المحلية، وكل ذلك بحسب ما هو مفصل في وثائق المناقصة، الشروط 
المقدمة )الشروط المسبقة( وهي ان يكون القائم على التخطيط مسجل في قاعدة بيانات وزارة البناء 

واإلسكان بصفته مخطط بيئي، الصوتيات، المناخ.
وثائق المناقصة يمكن شرائها من مبنى المجلس في شارع الفول 1 ابو غوش مقابل مبلغ 500 
شيكل غير مستردة مهما كانت االسباب. وثائق المناقصة مرفق بها كافة الوثائق المطلوبة وموقعة 
من قبل مقدم العرض يجب وضعها في مغلف مغلق دون عالمات فارقة لمقدم العرض، ويوضع 

عليها اسم ورقم المناقصة فقط.
التابعة  المناقصات  دائرة  في   12:00 الساعة   25.6.20 تاريخ  حتي  باليد  تسليمه  يتم  والمغلف 
وتقع  المناقصة  لشروط  مخالف  هو  أخرى  طريقة  بأي  او  البريد  في  العرض  ارسال  للمجلس. 

المسؤولية في ذلك على مقدم العرض، والعروض التي تقدم بخالف ذلك سيتم رفضها.
لالستفسار الرجاء التوجه للسيدة روحما كوهن على هاتف رقم 6302700-02 بدالة رقم 5 او 

rohama@abogosh.muni.il بريد الكتروني
سليم جبر - رئيس المجلس


