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األربعاء 2018/2/14

معرض في بيت لحم
افتتاح
ّ
ّ
لمصور أميركي يوثق االنتفاضة األولى

«مفتاح» و«ريفورم» توقعان مذكرة تعاون
رام الل���ه – "األيام" :وقعت المبادرة الفلس���طينية لتعمي���ق الحوار العالمي
والديمقراطية "مفتاح" ،والمؤسس���ة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية
"ريفورم" ،في رام الله ،أمس ،مذكرة تفاهم مش���ترك ،في إطار تعزيز التعاون
لصالح بناء قدرات القيادات الش���ابة ودمجها في الح���وارات الوطنية القائمة،
بما يفضي إلى مش���اركة أعمق وتكريس لقيم الديمقراطية والمس���اهمة في
بناء دولة فلس���طينية تتس���م بالتعددية وتحفظ حق���وق مواطنيها وتحمي
كرامتهم ،حيث تس���عى "مفتاح" من خالل بناء الشراكات إلى دعم المؤسسات
التي يديرها الشباب.
ووق���ع االتفاقية عن "مفت���اح" مديرها التنفي���ذي ،د .ليلي فيضي ،في حين
وقعها عن "ريفورم" عدي أبو كرش المدير العام للمؤسسة ،حيث أبدى الطرفان
رغبتهما في بناء عالقة تقوم على الشراكة والتعاون ،من خالل التدخالت التي
تتوافق مع اإلطار العام لكل مؤسسة على حدة.

«العمل الزراعي» يوقع اتفاقية
شق طرق زراعية في قراوة بني زيد
لقطة من المعرض.

بيت لحم – حس���ن عبد الج���واد :افتتحت دار الكلم���ة الجامعية
للفنون والثقافة ،في بيت لحم ،أمس ،وبالتعاون مع متحف ياس���ر
عرفات ،وبمناس���بة مرور ثالثين عاما على االنتفاضة االولى ،معرض
تصوير فوتوغرافي "انتفاضة" للمصور األميركي كيث دانميلر.
ويضم المعرض ،الذي سيستمر لغاية السادس والعشرين من
الشهر الجاري 36 ،صورة لمشاهد من االنتفاضة األولى للمصور
دانميل���ر التي كان لها بال���غ األثر في نقل الص���ورة الحقيقية
لإلنسان الفلس���طيني إلى اإلعالم وإلى عقول الناس ،خاصة في
العالم الغربي ،كإنسان أعزل يناضل من أجل نيل حريته.
وكان دانميل���ر س���جل بعدس���ته الذكية وعلى م���دار عامين،
العدي���د من اللقط���ات للمس���يرات الجماهيري���ة وللمواجهات
مع ق���وات االحت�ل�ال اإلس���رائيلي ولالعتقاالت ،وفي الس���جون
والمستش���فيات ،ولحياة الناس بكل أبعادها في مختلف المدن

والقرى والمخيمات الفلسطينية ،في الضفة الغربية وقطاع غزة،
وكذلك في الناصرة.
وأوضح رئيس دار الكلمة القس الدكتور متري الراهب أهمية
المعرض الذي يوث���ق االنتفاضة األولى حيث امتزجت المقاومة
الس���لمية ذات القاع���دة الش���عبية العريضة باألم���ل وبالتحرر
وش���كلت نقل���ة نوعية ف���ي الوع���ي العالمي بعدال���ة القضية
الفلس���طينية ،كما وتشكل الصور التي التقطتها عدسة الفنان
نافذة إلى قلب الرواية الفلسطينية التي عمدت بالنار والحجر.
من جهت���ه ،قال مدير متحف ياس���ر عرف���ات محمد حاليقة:
إن افتت���اح المعرض "يأت���ي انطالقًا من األهمي���ة التي يوليها
متحف ياسر عرفات في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الثقافية
والتعليمية الفلسطينية لتحقيق التكامل فيما بينها للنهوض
بالثقافة الفلسطينية وترسيخ الهوية الوطنية".

غزة :طلبة التمريض وعلوم الصحة
في «الجامعية التطبيقية» يؤدون قسم المهنة
غ���زة " -األي���ام" :احتفل���ت الكلي���ة الجامعي���ة للعلوم
التطبيقية بتنظيم فعالية ارتداء المعطف األبيض ألداء
القس���م التمريضي لطلبتها في قس���م التمريض وعلوم
الصحة.
وحض���ر الفعالية الدكتور رفعت رس���تم رئيس الكلية،
والدكتور ماهر عجور النائ���ب األكاديمي ،والدكتور علي
الخطيب رئيس قس���م التمريض وعلوم الصحة ،باإلضافة
إلى مدرسي القس���م والعشرات من الطلبة المحتفى بهم
والمئات من األهالي.
وأوضح د .رستم "لقد دأبت الكلية الجامعية على تسليح
طلبتها بأهم متطلبات سوق العمل المهارية والسلوكية
بحيث ال يكونون حملة للش���هادات فقط ،وإنما رسل علم
ومعرفة يحملون القيم اإلنسانية وقيم الرحمة واألمانة.

م���ن جانبه دعا د .الخطيب الخريجين إلى أن يكونوا خير
رس���ل للكلية في المجتمع وأن يكونوا دوما متميزين وأن
يحافظوا على شرف هذه الخدمة النبيلة.
من ناحيته قدم الدكتور محمد أبو جبر للطلبة مجموعة
من اإلرش���ادات التي يجب مراعاته���ا أثناء التدريب مثل
احت���رام تعليمات مش���رف التدريب العملي ومس���اعدة
المرض���ى وتلبي���ة احتياجاته���م ،إضاف���ة إل���ى احترام
أخالقيات مهنة التمريض.
وفي ختام الفعالية أدى الطلبة القسم التمريضي
المتمث���ل بالتعهد وااللت���زام بأخالقيات وش���رف
المهنة والمحافظ���ة على أس���رار المرضى واألمانة
واإلخ�ل�اص ف���ي العمل م���ن أجل خدم���ة ومصلحة
المرضى واإلنسانية.

إعالن عن قطع التيار الكهربائي

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة
عصرًا يوم األربعاء الموافق  2018/2/14عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة:

أجزاء من مدينة رام الله ويشمل شارع المستشفى والمجاورين.
جزء من بيتونيا ويشمل شارع اللطرون ،البلدية ،مخازن اليونيبال
والمجاورين.

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة على شبكات
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

ّ
ً
رام الل���ه " -األيام" :وقع اتحاد لجان العمل الزراعي ،ممثال بمديره العام فؤاد
ً
أبو س���يف ،اتفاقية تعاون وش���راكة م���ع مجلس قروي قراوة بن���ي زيد ممثال
برئيس المجلس عثمان عرار ،لش���ق ما ال يقل عن  10كل���م من الطرق الزراعية،
ً
بحضور وجدي عودة ممثال عن وزارة الزراعة.
وبموجب االتفاقية بحس���ب بيان صدر عن االتحاد امس ،ستشق الطرق خالل
مرحلتين 4.5 ،كلم خ�ل�ال المرحلة األولى وما ال يقل عن  5.5كلم خالل المرحلة
الثانية من المشروع خالل العامين  2019 / 2018في البلدة.
ويأت���ي تنفيذ الطرق الزراعية ضمن مش���روع حماية س���بل العيش الزراعية
الفلسطينية الضعيفة في جنوب الضفة الغربية ،من خالل تعزيز وبناء القدرة
اإلنتاجية الضروري���ة لألمن الغذائي" والممول من صن���دوق النقد العربي من
خالل البنك اإلس�ل�امي والذي يدار من قبل المجلس اإلقتصادي الفلس���طيني
للتنمية واإلعمار "بكدار" والمنفذ من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالتعاون
مع وزارة الزراعة.
وأك���د مدير عام اتح���اد لجان العمل
الزراعي بأن المناطق المستهدفة في
المش���روع هي من أولويات المؤسسة
الحالي���ة ف���ي المش���اريع التنموي���ة
وس���يعمل اإلتح���اد خ�ل�ال الس���نوات
القادم���ة عل���ى تنفي���ذ المزي���د م���ن
المش���اريع التنموية في هذه المناطق
وتلبي���ة احتياجات القس���م األكبر من
المزراعين وذلك بهدف تسهيل وصول
المزراعي���ن إلى أراضيه���م والنهوض
بقطاع الزراعة بشكل متكامل تحقيقًا
لرؤية ورسالة المؤسسة.
وأكد عرار أن مشروع الطرق الزراعية
الذي س���ينفذ في البلدة التي تعاني
ومزارعيه���ا م���ن صعوب���ة الوص���ول
إل���ى أراضيه���م في تل���ك المنطقة،
من ش���أنها أن تس���اهم في الحد من
معاناة المزراعين وصعوبة وصولهم
إلى أراضيهم ،حيث أن شبكة الطرق
الزراعي���ة التي س���يتم ش���قها في
البلدة من المتوقع أن تخدم مااليقل
عن  1800دونم من األراضي الزراعية
الت���ي يتع���ذر أغل���ب مالكيه���ا من
الوصول إليها.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مديرية رام الله والبيرة
إعالن صادر عن اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة
بشأن إيداع مشروع هيكلي دير السودان رقم المشروع 2017/1540
تعل���ن اللجنة اإلقليمي���ة للتخطيط والبناء ف���ي محافظة رام الله والبيرة عن إيداع مش���روع
هيكلي دير الس���ودان رقم المش���روع  2017/1540لالعتراضات وذلك حسب المخططات
المعلن���ة والمودعة في مقر مجلس قروي دير الس���ودان ،وفي مق���ر مديرية الحكم المحلي/
محافظ���ة رام الله والبي���رة والواقعة ضمن حدود الخط األزرق من اراضي بلدة دير الس���ودان
في محافظة رام الله والبيرة وذلك اس���تنادًا للم���واد  21 ،20من قانون تنظيم المدن والقرى
واألبنية رقم  79لسنة 1966
ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو مؤسسة رسمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم
اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم على المش���روع معنونة إلى رئيس مجلس قروي دير الس���ودان
خالل مدة ش���هرين من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم
االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة رام الله والبيرة

اعالن طرح عطاء تقديم خدمة استشارية
لمشروع تطوير مدرسة ذكور رام الله الثانوية
عطاء رقم ب ر م 2018/23

ضمن الخطة التطويرية لبلدية رام الله وبهدف المساهمة بتطوير البنية الثقافية في
المدينة ،تسعى البلدية لتنفيذ العديد من المشاريع منها مشروع تطوير مدرسة مدرسة
ذكور رام الله الثانوية ،وذلك باضافة طابق فوق مبنى المدرسة مع كافة متطلباته .لذا ترغب
بلدية رام الله -لجنة المعارف في الحصول على الخدمة االستشارية الالزمة (دراسات وتصميم
وإعداد وثائق عطاء) لمشروع تطوير مدرسة ذكور رام الله الثانوية ،وتدعوكم لتقديم عرضكم
المالي والفني وذلك لالشتراك في طلب العرض ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العرض
مراعاة الشروط التالية:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

-10
-11
-12

-13
-14

أن يكون مسجال لدى نقابة المهندسين ومصنفا بدرجة هندسي ثانية فما فوق في
مجال عمارة االبنية واالنشاءات وااللكتروميكانيك أو متآلفا مع مكتب استشاري آخر
يكمل العالقة.
ً
أن يكون مسجال رسميًا في دوائر الضريبة.
تقديم نسخة عن شهادة التصنيف ورخصة المهن سارية المفعول حين التقدم لشراء
العطاء.
تقديم براءة ذمة خاصة بالعطاء من بلدية رام الله ،وترفق بمغلف منفصل حين تسليم
مغلف العطاء.
أن تتوفر لديه خبرات سابقة وموثقة في هذا المجال.
تقديم كفالة تأمين ابتدائي كمبلغ مقطوع بقيمة “ 2000شيكل جديد” ،وذلك بكفالة
بنكية فقط سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ اإلقفال.
سيتم تقييم العروض على أساس الجودة والتكلفة ،واإلجراءات الواردة في الطلب هي
عرض فني كامل ».«FTP
تكون األسعار المقدمة بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب.
يتم الحصول على نسخة من طلب التقدم بالعرض“ ”RFPمن قسم العطاءات
والمشتريات – مبنى بلدية رام الله مقابل مبلغ غير مسترد وقدره “ 100دوالر
أمريكي” ،كما ويمكن االطالع على وثيقة طلب تقديم عرض الخدمة االستشارية
قبل شراءها من خالل الموقع االلكتروني لبلدية رام الله “ www.ramallah.psتحت
عنوان قسم العطاءات والمشتريات”.
يكون االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع الساعة 11:00صباحا من يوم الخميس الموافق
 ،2018/3/1وذلك في قاعة اجتماعات بلدية رام الله.
اخرموعد لشراء وثيقة طلب تقديم عرض الخدمة االستشارية هو الساعة 12:00ظهرًا
من يوم الثالثاء الموافق .2018/3/13
أخر موعد لتسليم عروض الخدمة االستشارية هو الساعة 11:00صباحًا من يوم األربعاء
الموافق  ،2018/3/14وذلك لقسم العطاءات والمشتريات مبنى بلدية رام الله ،مع
العلم أنه لن يقبل أي عرض بعد هذا الموعد ،وتكون جلسة فتح مظاريف العروض
الفنية بنفس اليوم الساعة  12:00ظهرًا ،وذلك في قاعة اجتماعات بلدية رام الله
وفي جلسة علنية.
تحتسب رسوم االعالن في الصحف وفقا لما هو وارد في وثيقة العطاء.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.
م .حسن أبو شلبك
رئيس بلدية رام الله باإلنابة

رفح :تفاقم أزمة الكهرباء مع
استمرار انقطاع الخطوط المصرية

اعالن طرح عطاء لتأهيل وترميم حديقة العائلة
عطاء رقم ب ر م 2018/17

تعلن بلديـة رام الله عن طرح مناقصة عامة لتأهيل وترميم حديقة العائلة مناقصة
رقم ب ر م  ،2018/17وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات
والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذه
المناقصة مراعاة الشروط التالية:
ً
 -1أن يكون مسجال «لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا» لدى لجنة التصنيف الوطنية
في مجال األبنية بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثانية سارية المفعول.
ً
 -2أن يكون مسجال “رسميًا” في دوائر الضريبة.
 -3تقديم نسخة عن شهادة التصنيف ورخصة المهن سارية المفعول حين
التقدم لشراء المناقصة.
 -4تقديم براءة ذمة خاصة بالمناقصة صادرة من قبل بلدية رام الله ،وترفق
بمغلف منفصل حين تسليم مغلف العطاء.
 -5تقديم كفالة دخول المناقصة كمبلغ مقطوع بقيمة ( )15,000شيكل جديد،
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوم من تاريخ
اإلقفال.
 -6تكون األسعار المقدمة بالشيكل الجديد وشاملة لجميع الضرائب ،وعلى
المقاول دفع جميع انواع الضرائب.
 -7يتم الحصول على نسخة من وثائق المناقصة من قسم العطاءات والمشتريات
في مبنى بلدية رام الله ،مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  100دوالر أمريكي أو
ما يعادله ،كما بامكانه االطالع على وثيقة المناقصة قبل شراءها من خالل
الموقع االلكتروني لبلدية رام الله  www.ramallah.psتحت عنوان قسم
العطاءات والمشتريات.
 -8االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم األربعاء الموافق  2018/2/28الساعة 11
صباحا ،بحيث يكون التجمع للمتقدمين في قاعة اجتماعات بلدية رام الله.
 -9اخر موعد لشراء وثيقة المناقصة هو الساعة  11:00ظهرا من يوم الثالثاء
الموافق .2018/3/13
 -10اخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  11:00ظهرا من يوم االربعاء الموافق
 2018/3/14وذلك لقسم العطاءات والمشتريات مبنى بلدية رام الله ،مع
العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد ،تكون فتح المظاريف
العروض بنفس اليوم الساعة  12:00ظهرا في قاعة اجتماعات بلدية رام
الله وفي جلسة علنية.
 -11تحتسب رسوم االعالن بالصحف وفقا لما هو وارد وثيقة العطاء.
 -12التأكد من استالم كافة وثائق المناقصة وجميع المالحق الخاصة بها ان
وجدت.
 -13لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية خالل ساعات الدوام الرسمي.
م .حسن أبو شلبك
رئيس بلدية رام الله باإلنابة

رف���ح  -محم���د الجمل :ش���هدت أزمة
الكهرباء ف���ي محافظة رفح وعموم قطاع
غ���زة ،تفاقمًا كبيرًا خالل األي���ام القليلة
الماضية ،م���ع اس���تمرار انقطاع خطوط
الكهرباء المصرية ،وزي���ادة الطلب على
الطاقة بسبب برودة الجو.
وقال���ت مص���ادر متع���ددة إن خطوط
الكهرباء المصرية متوقفة بشكل كامل،
وهن���اك صعوبات في إصالحها بس���بب
األوض���اع األمنية المتدهورة في ش���به
جزيرة س���يناء ،لذلك ثم���ة توقعات بأن
تطول فترة االنقطاع ه���ذه المرة ،وعدم
عودتها في الفترة القريبة القادمة.
وأعلن���ت ش���ركة توزي���ع الكهرباء عن
العمل بج���دول أحمال يمث���ل في وصل
التيار أربع ساعات على المناطق السكنية
في مقابل فصله مدة  12س���اعة ،بس���بب
األزمة الحالية.
وق���ال محم���د ثاب���ت مدي���ر العالقات
العامة واإلعالم في الش���ركة ،إن مجموع
الطاقة المتوفرة ف���ي القطاع من خطوط
الكهرباء اإلس���رائيلية ومحطة التوليد ال
يزيد على  145ميغا وات ،في حين خسرت
الش���ركة خطوط كهرباء مصر التي تصل
إلى  25ميغا وات.
ودع���ا ثاب���ت المواطني���ن والجه���ات

المختلفة إلى عدم اإلفراط في استخدام
إنارة الش���وارع الخاص���ة والفرعية ،حيث
لوحظ أن كمية كبي���رة من الطاقة تهدر
في االس���تخدام غي���ر المنطق���ي وغير
العقالني لتلك اإلنارة ،كما يتم استخدام
كشافات حرارية غير موفرة للطاقة.
كم���ا دع���ا المواطني���ن إل���ى الحد من
اس���تخدام أجهزة التدفئة الكهربائية
واالعتماد على استخدام أجهزة التدفئة
الت���ي تعمل بأنظمة أخ���رى كالغاز مثال،

وذل���ك لوج���ود عج���ز كبير ف���ي الطاقة،
وعدم تمكن الش���ركة من توفير مصادر
كهربائية أخرى تلبي حاجة المواطنين.
يذك����ر أن مص����ر تمد مدين����ة رفح
بكمية من الكهرباء تصل إلى  25ميغا
وات عبر ثالثة خط����وط ،لكن الكهرباء
المصري����ة تتعطل باس����تمرار وأليام
طويلة ،بس����بب التده����ور األمني في
سيناء ،وإصابة الخطوط بأضرار بسبب
االشتباكات.

القدس« :الثوري الثانوية للبنات»
تختتم مشروع تنمية القدرات
القدس " -األيام" :اختتمت مدرسة الثوري الثانوية للبنات في القدس ،أمس ،مشروع تنمية
القدرات للطالبات ،الذي استفادت منه  120طالبة ،إضافة إلى أعضاء الهيئة التدريسية.
وهدف المشروع إلى صقل ش���خصية الطالبات ،وتنمية قدراتهن وإبراز إنجازاتهم،
وخلق بيئة مدرس���ية متجانس���ة ومتناغمة بين الطالبات والمدرس���ة م���ن جهة ،وبين
الطاقم اإلداري واألكاديمي من جهة أخرى.
وأش���ارت إدارة المدرسة إلى أن الطواقم اإلدارية واألكاديمية نظمت دورات متعددة
بالتنس���يق مع المختصين ،بهدف توعي���ة الطالبات ،فيما تمكن���ت اإلدارة ومن خالل
المش���روع من إدخال خطة لدورات تنمية القدرات ضمن المنهاج األكاديمي الدراسي،
وتوفي���ر دورة كاملة متكاملة للمعلمي���ن حول مهارات االتصال والتواصل ،وترس���يخ
األف���كار من خالل تنظيم مس���رحيات هادفة كنبذ فكرة الزواج المبك���ر ،وأهمية العلم
للفتي���ات ،وتنظيم الوق���ت ،وتعريف الطالب���ات على أهم معالم الت���راث في القدس،
باإلضافة إلى توفير دورة إسعاف أولي لهن.

استدراج عروض اسعار
توريد سيارة ادارية
ترغب بلدية رام الله بشراء سيارة (صالون) لالستخدامات
االدارية ،بناء عليه تدعو بلدية رام الله الشركات الوكيلة
للسيارات لتقديم عروضها المالية للسيارات المتوفره لديها
على ان تكون موديل  2017او  2018صفر/كم .
باالمكان تقديم العروض في ظرف مغلق لغاية الساعة
الحادية عشرة من صباح يوم االربعاء الموافق 21-2-2018
لقسم العطاءات والمشتريات  ،وباالمكان تقديم اكثر من
عرض مالي الكثر من طراز من السيارات التي تقوم الشركة
المتقدمة بتوريدها .اجور االعالن على من يرسو عليه عرض
السعر.
م .حسن ابو شلبك
رئيس بلدية رام الله باالنابة

دولــــة فلســــــطين
ديـوان المـوظفيــن العـام
إعالن عن موعد امتحان الكتروني للعمل لدى مجلس القضاء االعلى
يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن
موعد امتحان الكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة (باحث/ة قانوني/ة)
لمناطق(:طولكرم ،قلقيلية ،نابلس) ،الخاص باالعالن رقم (.)2017/31
وذلك حسب المواعيد والكشفوف المشار إليها أدناه ( :األسماء منشورة
على البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االربعاء الموافق  ،2018/02/21موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة
التالية:
باحث/ة قانوني/ة ،الجلسة االولى يبدأ باسم شهد محمد فريز
.1
العمله وينتهي باسم عدي محمد سعيد سالمة سليم حسب
الكشف رقم ( ،)1في الساعة العاشرة صباحا.
باحث/ة قانوني/ة ،الجلسة الثانية يبدأ باسم عريب عصام محمد
.2
هنديه وينتهي باسم يوسف غالب أحمد رضوان خليف حسب
الكشف رقم ( ،)2في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا.
علما أن االمتحان االلكتروني سيتم عقده في مقر ديوان الموظفين العام/
مقابل صاالت بدران لالفراح /طابق/1-ام الشرايط-رام الله .
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة
االلكترونية لديوان الموظفين العام )www.gpc.pna.ps( :او من خالل
استخدام تطبيق الهاتف المحمول “وظيفتي”
مجلس القضاء االعلى

جمعية أصدقاء المريض  /المستشفى األهلي – الخليل
اعالن طرح عطاء
تعلن جمعية أصدقاء المريض – المستشفى األهلي بالخليل
عن رغبتها في طرح عطاء لتنفيذ أعمال هدم الجدران الداخلية
وإزالة المخلفات خارج المستشفى األهلي لقسم العمليات
القديم في المستشفى األهلي بالطابق األول  .فعلى السادة
الشركات والمقاولين الراغبين بالمشاركة الحصول على نسخة
من وثائق العطاء مقابل مبلغ وقدره  200شيكل غير مستردة
من مقر اإلدارة في المستشفى األهلي  /الخليل خالل الفترة من
 14/2/2018وحتى تاريخ .19/2/2018
تودع العروض بالظرف المغلق في صندوق العطاءات في
دائرة العالقات العامة الطابق الثالث في المستشفى األهلي
قبل الساعة الثانية من يوم األربعاء  2018/2/21م.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات

إعالن طرح عطاء
توريد ادوات ومعدات مخبرية – كلية الزراعة
عطاء رقم ع2018/4/
تلقت جامعة فلسطين التقنية -خضوري تمويال من مشروع التعاون الهولندي
الفلسطيني ( )PAACلشراء وتوريد تجهيزات مختبرات كلية الزراعة وعليه تعلن
الجامعة عن طرح عطاء توريد أدوات ومعدات مخبرية  -كلية الزراعة  ،تبعا للشروط
والمواصفات الموضحة في كراسة ووثائق العطاء ،فعلى الشركات ذات االختصاص
والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم اللوازم و المشتريات في الجامعة
للحصول على نسخة العطاء من كراسة المواصفات ووثائق العطاء.
 .1تسليم العروض :يجب تسليم العروض في موعد اقصاه (الساعة  )12:00من دوام
يوم االثنين الموافق  ،5.3.2018ويتم رفض جميع العروض التي ترد بعد الموعد
المحدد.
 .2ثمن الكراسة :يتم استيفاء مبلغ ( )200شيكل كرسوم غير مستردة ثمنا لكراسة
المناقصة.
 .3العملة :تقدم االسعار باليورو وهي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 .4كفالة دخول العطاء :على المناقص ان يرفق كفالة دخول المناقصة على شكل
شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بمبلغ ال يقل عن ( )500يورو وساري المفعول
لمدة  120يوم من تاريخ اإلقفال.
 .5سريان االسعار :يكون عرض السعر ساري المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من
اخر موعد لتقديم العروض.
 .6أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
 .7تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق العطاءات
حسب العنوان أعاله .
 .8لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري /طولكرم هاتف
رقم  09-2671026داخلي  2507أو فاكس رقم  09-2688182أو بريد الكتروني
procurement@ptuk.edu.ps
 .9تعتبر هذه الدعوة جزء من وثائق العطاء.
مع المودة واالحترام ،،،
إدارة الجامعة

دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقم. )MOH/MOF/2018/020 ( :
موضوع المناقصة( :شراء وتوريد مواد مخبرية ) .
الجهة المشترية ( :الخدمات العسكرية ) .

.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7

تدع���و وزارة الصحة  /وح���دة التوريدات  /دائرة العط���اءات والعقود المناقصين
أصحاب اإلختصاص والمسجلين رس���ميًا ويرغب بالمشاركة لتقديم العطاءات
بالظرف المختوم .
تقدم األس���عار ب���� ( الش���يكل) ش���املة لكافة أنواع الضرائ���ب بما فيها ضريبة
القيمة المضافة .
يمك���ن للجهات المعني���ة بالمناقصة الحصول على جميع وثائ���ق المناقصة أو
الحصول على مزي���د من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة
( )WWW.MOH.PSأو م���ن خالل وزارة الصحة وح���دة التوريدات  /نابلس خالل
أوقات الدوام الرسمي من الساعة  8:00صباحا وحتى  3:00بعد الظهر.
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها (300ش���يكل ) 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 (  )11:00صباحا من يوم ( الثالثاء ) الموافق ( ) 2018/3/13
ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد  ،وسيتم فتح العطاءات
في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين .
يج���ب إرفاق اق���رار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقص���ة المقدمة ضمن عطاء
الش���ركة 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 ً
جزء من وثائق المناقصة .

وزارة الصحة

