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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

طرح عطاء رقم )2012/192(
توريد أجهزة طبية إلى مستودعات اللوازم المركزية/ لصالح وزارة الصحة

إلى  أجهزة طبية  توريد  المركزية عن طرح عطاء  العطاءات  لجنة  المالية/  وزارة  تعلن 
مستودعات اللوازم المركزية/ لصالح وزارة الصحة، تبعًا للشروط والمواصفات الموضحة 
في كراسة ووثائق العطاء. فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة رسميًا وترغب 
في المشاركة في هذا العطاء مراجعة وزارة المالية/ مديرية اللوازم العامة، خالل أوقات 
الدوام الرسمي من أجل الحصول على كراسة المواصفات ووثائق العطاء مقابل دفع 
رقم  المالية  لوزارة  التابع  أخرى  إيرادات  في حساب  مستردة  غير  )200 شيكل(  مبلغ 

)219000/49( في بنك فلسطين المحدود – فرع رام الله.
في  العطاءات  صندوق  في  المختوم  بالظرف  األسعار  عروض  لقبول  موعد  آخر 
مديرية اللوازم العامة/ وزارة المالية هو الساعة 10:00 من صباح يوم االثنين الموافق 
2012/12/10م وتفتح المظاريف بحضور ممثلي المناقصين في نفس الزمان والمكان، 

وعلى الهواء مباشرة من خالل موقع مديرية اللوازم العامة/ خدمة البث المباشر.
مدير عام اللوازم العامة

مالحظة:
1. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

األقل  على   %5 بمبلغ  معتمدة  بنكية  كفالة  أو  معتمد  بنكي  شيك  إرفاق  يجب    .2
من إجمالي قيمة العطاء "كتأمين دخول" ساري المفعول لمدة 90 يومًا من آخر موعد 

لتقديم العروض.
3. تقدم األسعار بالشيكل شاملة للضرائب والجمارك.

4.   لجنة العطاءات غير ملزمة بقبول أقل األسعار.
5. بإمكانكم الحصول على كراسة العطاء عن طريق الموقع اإللكتروني لمديرية اللوازم 
العامة )www.gs.pmof.ps( شرط أن يتم وضع وصل الدفع في مغلف العطاء يوم 

التسليم، كما يمكنكم الحصول على نسخة العطاء من خالل مديرية اللوازم العامة.
6. على كافة المناقصين تسديد رسوم اإلعالنات المترتبة عليهم من عطاءات سابقة 

وإاّل يعتبروا غير مؤهلين بسبب وجود التزامات مالية عليهم.

Supply and Install Water Treatment Units for Disadvantaged Households in the Gaza Strip
Islamic Relief – Palestine invites sealed bids from eligible and qualified bidders for Supply 
of Water Treatment Units for Disadvantaged Households in the Gaza Strip according to the 
Following Table:

And this is according to the following conditions:
• All Prices in NIS and do not include VAT.
• Provide a zero tax invoice with the name of the Islamic Relief and the agreed amount.
• Fill the income tax deduction form and stamp it from the Income Tax Department and then 

return it back to Islamic Relief.
• Bids shall be valid for a period of 90days after the Bid submission date.
• All submitted offers must be accompanied by a BID SECURITY (either a bank guarantee 

valid for a 90 days or a certified bank cheque) 5.0% of the total offer amount in the name 
of Islamic Relief. (Cash and Personal Cheque are not acceptable).

• A pre-bid meeting will be held in IRPAL office for answering all bidders’ questions and 
inquires at 11:00 am Wednesday 05/12/2012.

• Bids must be delivered to IRPAL office at or before 01:30 PM, 16December 2012.Late bids 
will be rejected.  Bids will be opened physically in the presence of the bidders’ representatives 
who choose to attend in person at the IRPAL office.

• Bidding Documents in Englishcan be purchased by interested bidders upon payment of a 
non refundable feeof 400 NIS. The Bidding Documents will be available at the IRPal Gaza 
office in: Gaza: Ahmed Abdel Aziz Street – EL Kenz Mosque – El Remal.

  Important Notes :
• Advertisement fees will be paid by the successful bidders.

• IRPAL has the right to cancel the Bid without giving reasons.

• IRPAL do not stick with the lowest price and can select best bidders without giving reasons.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

For inquires: please call Procurement Department Phone: 08 – 2833343 or Fax: 08 – 2844606

Or through the E mail: procurement@irpal.ps for following IRPAL bids advertisement 

http://www.irpal.ps/tenders

مستوطنون يعتدون 
على سيارات 

مقدسيين في شعفاط

أق���دم  "األي���ام":   � الق���دس 
مس���توطنون على ثقب اطارات 8 
سيارات لمواطنين مقدسيين في 
حي ش���عفاط بالقدس الش���رقية 

وخطوا شعارات معادية للعرب.
وجاء ه���ذا االعتداء الجديد بعد 
ان تك���ررت ف���ي االون���ة االخيرة 
به���ا  يق���وم  الت���ي  الهجم���ات 
مستوطنون من مستوطنة )رامات 
شلومو( ضد ممتلكات المواطنين 
في حي ش���عفاط دون االعالن عن 

اعتقال اي معتد منهم.
وقالت الناطقة بلسان الشرطة 
االس���رائيلية لالعالم العربي لوبا 
الس���مري انه" تم خالل س���اعات 
الليل���ة الماضية، ثقب اطارات 8 
عرب  لمواطنين  التابعة  مركبات 
في ش���عفاط، اضاف���ة لذلك تم 
على احداهن الخط باللون االزرق 

عباره )تدفيع الثمن غزة(".
واضافت في بيان"شرعت شرطة 
القدس باعمال التحقيق في كافة 
مالبس���ات، ظروف وحيثيات هذة 

الواقعة".

وفـد مـن "شــؤون األســرى"
يتفقد عائالت أسرى في الخليل

الخلي���ل - "األي���ام": ق���ام وزير 

عيسى  والمحررين  األسرى  شؤون 

قراق���ع ووفد من ال���وزارة يرافقه 

رئي���س لجنة أهالي األس���رى في 

ومحمد حميدة  الخلي���ل  محافظة 

رئيس جمعية األس���رى المحررين 

ال���ى عائلة األس���يرة نورا  بزيارة 

ابراهيم الدين ابو وردة )34 عامًا( 

في مدينة الخليل التي اعتقلتها 

س���لطات االحتالل يوم 2012-10-9 

من بيته���ا بعد منتص���ف الليل 

وهي زوجة األسير محمد أبو وردة 

المحك���وم بالس���جن )48 مؤب���دًا( 

ويقبع في سجن نفحة.

المرافق  والوفد  قراق���ع  والتقى 

مع عائلة األس���يرة وابنها الوحيد 

حم���زة )9 س���نوات( ال���ذي اصبح 

وحيدًا بعد زج والديه في س���جون 

االحتالل.

من جهة أخرى قام قراقع والوفد 

المرافق بزيارة الى عائلة األسيرين 

الجريحين الشقيقين أحمد ومحمد 

عبد العزيز عوض في بيت أمر.

وكان���ت س���لطات االحت���الل قد 

اعتقل���ت محمد عوض )28 س���نة( 

وهو جريح س���ابق أصيب برصاص 

االحتالل في قدم���ه واعتقل لمدة 

3 س���نوات ونصف الس���نة، وأعيد 

بع���د  ي���وم 2012-11-18  اعتقال���ه 

مداهم���ة منزل���ه وال ت���زال قدمه 

بحاجة الى ع���الج بعد اجراء عملية 

جراحية فيها وزراعة بالتين فيها.

وعندما حاول شقيقه احمد )20 

سنة( ارس���ال الدواء الى شقيقه 

المعتقل قام الجنود بإطالق وابل 

م���ن الرصاص عليه ومن مس���افة 

قريبة ما أدى الى اصابته اصابات 

الحوض والبطن اجريت  بالغة في 

له عملية جراحي���ة وال يزال رهن 

االعتقال في المستشفى.

وقال والد األسير أنه يشعر بالقلق 

على وضعه الصح���ي وحياة ولديه 

المعتقلين، خاصة أنه لم يسمح له 

األحمر  الصليب  مناشدًا  بزيارتهما 

الدولي ومؤسس���ات حقوق اإلنسان 

التدخل لإلفراج عنهما.

زيارت���ه  خ���الل  قراق���ع  وق���ال 

لعائلت���ي ع���وض وأب���و وردة أن 

النساء  ش���ملت  االعتقاالت  حملة 

والق���ادة  واألطف���ال  والجرح���ى 

والن���واب، وإنه���ا تصاع���دت في 

األس���بوع األخير حيث وصل عدد 

المعتقلي���ن ال���ى أكث���ر من 250 

أس���يرًا، وأن هذه الحملة صحبها 

بعد  المعتقلي���ن  عل���ى  اعت���داء 

منتصف  في  منازله���م  مداهمة 

الليل.

قراقع يزور عائلة األسيرة أبو وردة.

"شـمـس" يطـالـب بـتشكـيـل لجنـة للـتحقـيـق 
باستهداف المدنيين خالل العدوان على غزة

جنين - "األيام": أدان مركز إعالم 

والديمقراطية  اإلنس���ان  حق���وق 

االنتهاكات  بقوة  أمس،  "شمس"، 

لحقوق  الجس���يمة  اإلس���رائيلية 

للقان���ون  وخروقه���ا  اإلنس���ان، 

فلسطين،  في  الدولي  اإلنس���اني 

للس���كان  الهائ���ل  والقص���ف 

المدنيي���ن خ���الل الع���دوان على 

قطاع غ���زة، وما رافق���ه من مجازر 

بحق المدنيين العزل.

وأكد أن المج���ازر التي ارتكبها 

ه���ذا  خ���الل  االحت���الل  جي���ش 

العدوان، تش���كل نموذجًا لمجازر 

أخ���رى عدي���دة ارتكبته���ا دولة 

االحتالل في مدن وقرى ومخيمات 

فلسطينية، منذ أربعينيات القرن 

الماضي، حي���ث تعمدت تاريخيًا، 

قتل المدنيي���ن األبرياء، وامتدت 

انتهاكاته���ا للقانون اإلنس���اني 

اإلنس���ان، على  ولحقوق  الدول���ي 

م���دى أي���ام الع���دوان الطوي���ل 

وساعاته، وفش���لت نداءات األمم 

األحم���ر  والصلي���ب  المتح���دة 

وهيئات المجتمع المدني الدولي 

الحد من  ف���ي  والمحل���ي، كله���ا 

الجرائم والفظائع التي ارتكبت.

وطال���ب مرك���ز "ش���مس" ف���ي 

بي���ان له، بضرورة تش���كيل لجنة 

رفيع���ة المس���توى للتحقيق في 

اس���تهداف المدنيي���ن، وفحص 

استخدمتها  التي  األسلحة  أنواع 

وإجراء تحقيق مستقل  إسرائيل، 

يش���ارك فيه خبراء دوليون، حول 

االنتهاكات الجسيمة والمنهجية 

والهجم���ات  اإلنس���ان،  لحق���وق 

والواس���عة  العش���وائية  الجوية 

النطاق، والقصف الهائل للسكان 

الهي���اكل  وقص���ف  المدنيي���ن، 

األساسية المدنية الحيوية.

وعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار 

الالح���ق بحقوق اإلنس���ان،  األذى 

للمواطنين  اإلنس���انية  والحال���ة 

المدنيي���ن ف���ي قطاع غ���زة، في 

وقت أكد في���ه، أن مهاجمة وقتل 

المنازل  األبرياء، وهدم  المدنيين 

ميثاق  لمبادئ  والممتلكات، خرق 

الدولي،  والقانون  المتحدة،  األمم 

الدول���ي،  اإلنس���اني  والقان���ون 

وانتهاك صارخ لحقوق اإلنسان.

وأش���ار إل���ى الحاج���ة الماس���ة 

اإلنس���انية  الحال���ة  لمعالج���ة 

الرهيبة في قط���اع غزة، من خالل 

الرف���ع الف���وري للحص���ار ال���ذي 

تفرضه إس���رائيل عل���ى القطاع، 

الناجم  البيئي  الت���ردي  ومعالجة 

عن الهجمات اإلس���رائيلية وأثره 

واس���تهداف  بالصح���ة،  الض���ار 

ووس���ائط  االتص���االت  ش���بكات 

اإلعالم، والقتل الجنوني المستمر 

والمس���نين  والنس���اء  لألطف���ال 

المدنيي���ن ف���ي  وغيره���م م���ن 

فلسطين.

وش���دد المركز على أن العدوان 

اإلس���رائيلي عل���ى غ���زة، ش���كل 

ومنهجية  جس���يمة  انته���اكات 

لحقوق اإلنس���ان، أسفرت عن قتل 

وجرح المئات من المدنيين العزل، 

وتدمير كبي���ر للممتلكات العامة 

والخاص���ة، وتش���ريد اآلالف م���ن 

ش���دة إطالق القذائ���ف والقصف 

ضد المدنيين.

ودان كذلك، بقوة الهجمات الجوية 

اإلسرائيلية العش����وائية والواسعة 

المس����عفين  واس����تهداف  النطاق، 

وجعله����م ضحاي����ا، ومنعهم حتى 

من انتشال جثث الضحايا من تحت 

ال����ركام، واس����تهداف مواقع األمم 

المتح����دة والصحافيين والمدنيين، 

الش����يوخ  التحدي����د  وج����ه  وعل����ى 

واألطفال والنساء.

فلســطين تحصــد 3 جوائز فــي اختتام 
مؤتمر الشباب العربي للتنمية بالقاهرة
القاهرة � "وفا": حصدت فلس���طين ثالث جوائز رئيسية في فعاليات 

المؤتمر السنوي العاشر للشباب العربي للتنمية المتكاملة والذي عقد 

في القاهرة خالل األس���بوع الماضي تح���ت رعاية جامعة الدول العربية 

ومركز األمم المتحدة لإلعالم بالقاهرة.

واختتم المجلس فعالياته، ش���ارك فيها وفد ش���بابي فلسطيني، في 

دار األوبرا المصرية بحضور رس���مي م���ن الجامعة العربية، ومركز األمم 

المتحدة لإلعالم، والسفراء العرب، وممثلين من كافة الدول العربية.

وكانت أولى الجوائز التي حصدتها فلس���طين، حصل عليها مس���اعد 

مفوض التعبئة والتنظيم في حركة فتح للشؤون الشبابية، عبد المنعم 

وهدان، الذي فاز بجائزة التميز الش���بابي العربي للعام 2012 في العمل 

الدبلوماس���ي، فيما حصل عم���اد يونس ممثل فلس���طين في المجلس 

بجائ���زة الري���ادة في العمل التطوعي الش���بابي للع���ام 2012، وحصلت 

العداءة الفلس���طينية ورود صوالح���ة على جائزة التميي���ز في العمل 

الرياضي العربي، حيث تعتبر ورود رسالة فلسطين في العمل الرياضي 

والتي شاركت في مسابقات دولية ورفعت علم فلسطين عاليا في سماء 

لندن وقطر وتركيا.

واعتبرت رئيس���ة المنتدى مش���يرة أب���و غالية أن حصول فلس���طين 

عل���ى هذه الجوائز هو داللة على أن فلس���طين تتقدم بجدارة في كافة 

الس���احات العربي���ة والدولية وتعبر عن مس���تقبل قضيته���ا الوطنية 

العربية، مؤكدة إيمانها المطلق بالشباب الفلسطيني القادر على انجاز 

استقالل فلس���طين، وأن القضية الفلس���طينية هي قضية كل العرب 

والمسلمين.

بدوره أكد عبد المنعم وهدان أن حصول فلسطين على هذه الجوائز هو 

انتصار لقضية الشباب الفلسطيني، مهديا هذه الجائزة إلى روح سيد 

الشهداء أبو عمار مؤسس الهوية الفلسطينية الحديثة، وإلى مهندس 

الدبلوماس���ية الرئيس محمود عباس، مش���يرا إلى أن هذه الجائزة هي 

تكريم للشباب الفلس���طيني وتأتي دعما لتوجه القيادة الفلسطينية 

لتتويج عملها الدبلوماسي بنيل االعتراف في دولة فلسطين في األمم 

المتحدة.

فيما اعتبر عماد يونس ممثل فلسطين في المنتدى حصول فلسطين 

على جوائز رئيسية تكريما لفلسطين ولشبابها النتصارهم لقضيتهم 

ومشروعهم الوطني.

األسـيـر سـرسـاوي مـن حـيـفـا
يدخل عامه الـ 25 خلف القضبان

رام الله - "األيام": قال مركز أس���رى فلس���طين للدراس���ات ان 
األسير سمير صالح طه سرساوى )44 عامًا( من قرية أبطن القريبة 
م���ن حيفا داخل أراض���ى العام 1948، أنه���ى أول من امس، عامه 
الرابع والعشرين ودخل عامه الخامس والعشرين بشكل متواصل.
وأوضح الباحث رياض األشقر المدير اإلعالمى للمركز، في بيان 
صحافي، امس، ان األس���ير السرس���اوي هو احد عمداء االس���رى، 
ومعتقل منذ 1988/11/24، ومحكوم بالس���جن المؤبد مدى الحياة 
بتهمه إلقاء قنبلة بإحدى ش���وارع حيف���ا، إضافة الى زرع عبوات 
ناس���فة، أدت إلى مقتل اس���رائيلى وإصابة آخري���ن، وقد أدرج 
اس���م األسير سرساوي ضمن سبعة أسرى من الداخل تم تحديد 
حكمهم من المؤبد المفتوح إلى الس���جن 30 عامًا، حيث أمضى 

منها إلى اآلن 24 عاما".
وبين األش���قر ان األسير السرس���اوي يعاني من ظروف صحية 
س���يئة وخاصة بع���د إصابته بمش���اكل في الغ���ّدة الدرقية منذ 
الع���ام 2009، حيث طرأت مضاعفات على حالته المرضية، وتراجع 
ف���ي حالته الصحية وأع���راض جانبية كاإلغماء وس���وء في حالته 

النفسية، ورغم ذلك لم تقدم له سلطات االحتالل اي عالج يناسب 
حالته الصحية، ولم يجر الكش���ف عليه من قبل الطبيب المختص 
سوى مّرة واحدة خالل ما يزيد على عام في مستشفى العفولة، وال 
تجرى له الفحوصات الطبية الالزمة رغم توجهاته المتكررة إلدارة 

السجن بأن توفر له العالج قبل أن تزيد حالته خطورة.
وتوفي والد األس���ير وهو داخل السجن، ولم تسمح له سلطات 
االحتالل بإلقاء نظرة الوداع األخيرة عليه، فيما حصل األسير على 
ش���هادة الثانوية العامة داخل الس���جن، ثم حصل على شهادة 

البكالوريوس في العلوم االجتماعية، ويقبع فى سجن جلبوع.
ويعاني اسرى الداخل من معاناة مزدوجة في سجون االحتالل 
حي���ث يعاملهم االحتالل معاملة األس���رى الفلس���طينيين من 
حي���ث الحرمان من الحق���وق والخض���وع للتعذي���ب والتحقيق 
والظروف القاس���ية، بينما يحرمهم من امتياز إطالق س���راحهم 
ضم���ن صفقات التبادل، حيث يدعى االحت���الل بأنهم مواطنون 
إسرائيليون وال يجوز إدراج اسمائهم مع األسرى الفلسطينيين 

في صفقات التبادل.

القــوى الوطنية في طوباس تؤكد دعمها 
للـرئيـــس فـي تـوجـهـــه لـألمـم الـمتـحـدة

طوباس - "األيام": دع���ت القوى الوطنية في محافظة طوباس 
واألغوار الش���مالية، أمس، إلى أوس���ع مش���اركة جماهيرية في 
فعاليات الدعم والمس���اندة للرئيس محم���ود عباس "أبو مازن"، 
ف���ي توجهه إلى الجمعي���ة العمومية لهيئة األم���م المتحدة، 
من أج���ل الحصول على اعتراف بدولة فلس���طين غير عضو في 
المنظمة الدولية، وذلك خالل اجتماع عقدته في مقر حركة فتح 

بالمدينة.
وناق���ش المجتمع���ون األوضاع السياس���ية الراهن���ة، حيث 
أك���دوا دعمهم للرئي���س أبو مازن في توجه���ه لألمم المتحدة، 
ضم���ن مس���اعي القي���ادة السياس���ية الهادف���ة إل���ى تحقيق 
األهداف الوطنية العليا للش���عب الفلسطيني في إقامة دولته 

الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، لتكون عضوية دولة 
فلسطين في األمم المتحدة، خطوة أولى في الطريق إلى الدولة 

المستقلة.
وطالب���وا جماهير الش���عب الفلس���طيني، بض���رورة التصدي 
لسياسة االحتالل االس���تيطانية في األغوار الشمالية، للتأكيد 

على حق الفلسطيني في الوجود على أرض آبائه وأجداده.
وادان���وا العدوان اإلس���رائيلي األخير على قط���اع غزة، وحيوا 
الدم���اء الزكية الت���ي نزفت ف���ي القطاع، ووجه���وا التحية إلى 
فصائ���ل المقاومة لدورها ف���ي مواجهة الع���دوان، داعين إلى 
تجس���يد الوحدة الوطنية، والعمل بمصداقية إلنهاء االنقسام 

الداخلي على الساحة الفلسطينية.

سيارات اعتدى عليها المستوطنون في شعفاط، وكتبوا عليها شعارات عنصرية.                   )ا.ف.ب(


