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السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة التربية والتعليم

مديرية التربية والتعليم/بيت حلم
اعالن طرح عطاء

تعلن مديرية التربية والتعليم - بيت حلم، عن طرح عطاء رقم ع/2013/2 واملتعلق بتدريب طلبة على انشطة ال 
صفية )مهارات حياتية( للحد من العنف في مدرستي ذكور اخللفاء الراشدين الثانوية/الدوحة، ومدرسة بنات الفردوس 

الثانوية/ارطاس.
املواضع املطلوبة رقم العطاء

للتدريب 
)للمدرستني(

موقع 
التدريب

تسليم املديريةالتمويل
العروض

عدد الساعات 
التدريبية

كفالة دخول 
العطاء/شيكل

ال�����ت�����ص�����وي�����ر ع/2013/2  .1
ال�����ف�����وت�����وغ�����راف�����ي 
وم��ن��ت��ج��ة االف�����ام 

القصيرة
اخل���زف  اع���م���ال   .2
وال������س������ي������رام������ي������ك 

والزجاج

م��درس��ة ذك��ور 
اخل��������ل��������ف��������اء 
ال������راش������دي������ن 

الثانوية
بنات  م��درس��ة 
ال���������ف���������ردوس 

الثانوية

وزارة التربية 
والتعليم

اخلميس بيت حلم
2012/9/20

72 ساعة

72 ساعة

1050 شيكا 
مقطوع

لهم  تتيح  والتي  السابق  املدرجة في اجل��دول  املهن  لها عاقة مباشرة في  التي  املهارات  الطلبة على  املشروع: تدريب  وصف  1 .
املجال في املستقبل لتعزيزها وتقوية مهاراتهم فيها بحيث تائم هذه االنشطة احتياجات ورغبات الطلبة املستهدفني.

عدد الساعات املتوقعة 36. 2 ساعة/دورة تخصصية بواقع دورتني لكل مدرسة.
ميكن للمؤسسة املشاركة في دورة او دورتني في نفس املدرسة. 3 .

وثائق العطاء : ميكن احلصول على نسخة من وثائق العطاء من قسم املالية في مديرية التربية والتعليم مقابل 50. 4 شيكا 
فقط ال غير وغير مستردة وذلك ابتداء من يوم االحد 2012/9/9 وحتى يوم اخلميس 2012/9/13.

مكان وموعد تسليم العروض: يتم تسليم العروض لقسم الديوان في املديرية في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب عليه اسم  5 .
ورقم العطاء وذلك في موعد اقصاه  الساعة الثانية عشرة من بعد ظهر يوم االثنني 2012/9/17.

جلنة العطاء غير مقيدة بقبول اقل االسعار ولها احلق بعدم ابداء االسباب. 6 .
رسوم االعان والنشر في الصحف احمللية على من يرسو عليه العطاء. 7 .

في  امل��ش��روع  سير  تنفيذ  على  املشرف  هو  حلم  بيت   - والتعليم  التربية  مديرية  في  املدرسية  الصحة  قسم  رئيس  يكون  8 .
املدارس.

على املؤسسات الراغبة في التقدم للعطاء والتي يتوفر لديها مدربون ذوو كفاءة في املهارات السابقة ان يتوفر لديها فواتير  9 .
ضريبية وخصم مصدر ساري املفعول ورخصة مهن باسم املؤسسة مع تقدمي السيرة الذاتية للمدربني داخل وثائق العطاء.

لاستفسار: ميكن االتصال باملديرية/قسم الصحة املدرسية - تلفون 022741271/2
أ. سامي مروة/مدير التربية والتعليم
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)MOA( وزارة الزراعة

برنامج إدارة املصادر الطبيعية باملشاركة
اعالن اعادة طرح عطاء شق وتأهيل طرق زراعية للمرة 

2012/B-18 الثانية
الصندوق  من  املمول   )PNRMP( باملشاركة  الطبيعية  املصادر  إدارة  برنامج  ضمن 
الدولي للتنمية الزراعية )IFAD( واملنفذ في محافظات وسط وشمال الضفة الغربية 

من خال وزارة الزراعة الفلسطينية.
تعلن مؤسسة احتاد جلان العمل الزراعي عن رغبتها بطرح عطاء شق طرق زراعية 
للمرة الثانية في قرية جينصافوط /محافظة قلقيلية. بطول 2 كم وعرض 6  متر، ومن 

ثم فرد ودمك طبقة بيسكورس بطول 2كم وعرض 4 متر وسماكة 12  سم بعد الدمك.
في  العالية  والكفاءة  اخلبرة  ذوي  من  املذكور  العطاء  في  املشاركة  الراغبني  فعلى 
استام  الطرق  مجال  في  تصنيف  على  وحاصلني  االزراعية   الطرق  وتأهيل  شق  مجال 
نسخة عن وثائق العطاء  من أحد مقرات احتاد جلان العمل الزراعي، في جنني، طولكرم، 
رام الله، اخلليل، اريحا   ابتداًء من يوم االحد 2012/9/9 ولغاية يوم االحد 2012/9/16 

ما بني الساعة التاسعة صباحًا والثالثة  ظهرًا.
أقصاه  موعد  حتى  الله  رام  ف��ي  ال��زراع��ي  العمل  جل��ان  احت��اد  ملقر  ال��ع��ط��اءات  تعاد 

الساعة التاسعة والنصف صباح يوم االثنني 2012/9/17.
ماحظات :

•رسوم اإلعان في الصحيفة على من يرسو عليه العطاء. 	
•  ويكون  	2012/ 9  / الثاثاء11  ي��وم    للمقاولني  زي��اره ميدانيه  سيتم عمل 

التجمع في مجلس قروي جينصافوت  الساعة العاشرة صباحا .
الضريبة  من  معفى  امل��ش��روع  ك��ون  املضافة  الضريبة  قيمة  يشمل  ال  •السعر  	

واملورد ملزم بتقدمي فاتورة صفرية .
• من قيمة العطاء  يجب إرفاق كفالة بنكية أو شيك بنكي مصدق بقيمة 5%	

ولن ينظر في أي عطاء ما لم يكن مرفقًا بالتأمني.
• دوالرا غير مستردة. ثمن نسخة العطاء الواحد 50	

•ت��ف��ت��ح امل���ظ���اري���ف امل��خ��ت��وم��ة ال��س��اع��ة ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا م���ن ي����وم االث��ن��ني  	
2012/9/17  في مقر وزارة الزراعة في رام الله.

أو   042433950 ملزيد من االستفسار ميكن االتصال على هاتف مكتب جنني رقم 
جوال رقم 0599251729.

شركة ثمار الطبيعة لالستثمار والتسويق الزراعي
تعلن شركة ثمار الطبيعة لاستثمار والتسويق الزراعي عن طرح عطاء انشاء 
والبنية  االرضية  اعمال   – االولى  )املرحلة  االعشاب  تغليف  بيت  وتشطيب 
التحتية( في قرية العوجا - أريحا ، وذلك وفقا للمخططات واملواصفات و جداول 
الكميات و الشروط العامة و اخلاصة املدرجة في وثائق العطاء. فعلى الراغبني في 
التقدم لهذا العطاء مراجعة مكتب الشركة في رام الله الكائن في شارع املبعدين، 
عمارة الوعد الطابق األول ابتداء من يوم األحد 9-9-2012 خال أوقات الدوام 
من الساعة التاسعة و النصف صباحًا و لغاية الساعة اخلامسة مساًء الستام 
نسخ من وثائق العطاء مقابل 100 دوالر غير مستردة وسوف يعقد اجتماع في 
موقع املشروع لإلجابة على استفسارات املقاولني وذلك يوم الثاثاء 2012-9-11 
الثانية بعد  الساعة  الساعة العاشرة صباحا. ويكون يوم االثنني 2012-9-17 
الظهر آخر موعد الستام العطاءات و فتح املظاريف في مكتب الشركة في رام 

الله مع مراعاة الشروط التالية:
أن يكون املقاول مسجا لدى احتاد املقاولني مقاول مباني بتصنيف 3. 1 فأكثر .

على املقاول أن يكون مسجا رسميا لدى دوائر الضريبة. 2 .
سارية  مصدر  خصم  شهادة  ابراز  مع  ضريبية  فاتورة  يقدم  أن  املقاول  على  3 .

املفعول
األسعار بالشيكل و شاملة جلميع انواع الضرائب. 4 .

من قيمة العطاء وذلك  على املقاول تقدمي كفالة تأمني دخول عطاء بقيمة 5 % . 5
بكفالة بنكية سارية املفعول مبدة ال تقل عن 90 يوما أو شيك بنكي مصدق وال 

تقبل الشيكات الشخصية أو املبالغ النقدية.
الشركة غير ملزمة بأقل األسعار و بدون إبداء األسباب. 6 .
رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 7 .

للشركة حق إعادة طرح العطاء دون إبداء األسباب. 8 .
ملزيد من املعلومات مراجعة الشركة على العنوان التالي:

شركة ثمار الطبيعة لالستثمار والتسويق الزراعي
العوجا – أريحا ، بجانب محطة العوجا للمحروقات
تلفاكس : 02/2328156  // جوال: 0592-606011

)1
1(

9/
ز8

و بتمويل من قبل احلكومة االيطالية من خال وزارة احلكم احمللي - املديرية العامة ملجالس اخلدمات 
.PMSP/ املشتركة

1 و2 و3 فقط في مجال املياه  ، والذين درجات تصنيفهم  على الراغبني باملشاركة من املقاولني املؤهلني 
واملجاري والطرق مراجعة بلدية بيت جاال خال ساعات العمل الرسمية للحصول على  وثائق املناقصة 

، بتكلفة 500  شيكل غير مستردة وابتداًء من يوم االثنني 2012/9/10 .
آخر موعد لتقدمي العطاءات لبلدية بيت جاال هو يوم األربعاء  2012/9/26 الساعة 11:00 صباحا .

ماحظات :
 1 .10:00 الساعة  متام  في   2012/9/24 اإلثنني  يوم  املوقع  وزيارة   ، األولية  اجللسة  ستعقد 

صباحًا في بلدية بيت جاال.
 ستعقد جلسة علنية لفتح عطاءات املناقصة  يوم األربعاء  2012/9/26. 2 في متام الساعة 

11:00 في بلدية بيت جاال. أما  تقييم العطاءات يتم من خال جلسة مغلقة .
سيتم إخطار جميع مقدمي العطاءات كتابة عن نتائج املناقصة. 3 .

رسوم اإلعان على من يرسو عليه العطاء. 4 .
بلدية بيت جاال غير مقيدة بأقل األسعار و دون إبداء األسباب . 5 .

جميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة دخول عطاءات بقيمة 2500. 6 يورو.
املشروع معفي من الضريبة وعلى املقاولني تقدمي أسعارهم بدون ضريبة القيمة املضافة. 7 .

يكون عرض األسعار والكفالة ساريي املفعول لفترة 90. 8 يومًا من تاريخ اإلقفال.
ملزيد من املعلومات يرجى االتصال ببلدية بيت جاال ، دائرة الهندسة :

هاتف : 2742601 / فاكس : 2744457
املهنـدس راجـي زيـدان - رئيـس بلديـة بيـت جـاال 

اسم املشروعرقم العطاء 
BET WM 06612إنشاء خط تصريف مياه أمطار

ز9/8)21(

بلدية بيت جاال
بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية

وزارة احلكم احمللي – بلدية بيت جاال
إعالن طرح عطاء

تعلن بلدية بيت جاال عن عزمها على إنشاء خط تصريف مياه أمطار في املدينة 
.)PMSP( املمول من برنامج دعم البلديات الفلسطينية

جمعية 
االغاثة الطبية الفلسطينية

اعالن بيع سيارة مستعملة
تعلن  جمعية  االغاثة الطبية الفلسطينية عن رغبتها ببيع سيارة من نوع :

1. فولكسفاجن رقم 90-4038-6 سنة 2003 ، لون عاجي  ابيض قوة احملرك 
2461

وذلك عن طريق  عروض اسعار  تقدم بالظرف املختوم ، فعلى املعنيني  بالشراء 
احلضور  الى املكتب  الرئيسي  جلمعية االغاثة الطبية الفلسطينية / رام الله 
- البيرة ، مقابل ) مركز تسوق بازا( وذلك ملعاينة السيارات املذكورة  في املوقع 
،  واحلصول على منوذج  الشراء مقابل  رسم مالي غير مسترد ومقداره ) 100 
شيكل( وذلك من الساعة  العاشرة صباحا  وحتى  الثانية ظهرا  من صباح يومي 

الثاثاء واالربعاء فقط 11 و 2012/9/12 .
آخر موعد  لتسليم  مغلفات  عروض االسعار  من املعنيني  هو الساعة الثانية 

من بعد ظهر يوم السبت 2012/9/15م.

مالحظة :
•ال تقبل عروض  االسعار بواسطة الفاكس. 	
•رسوم االعان على من يرسو عليه العطاء. 	

لاستفسار  ميكنكم االتصال مع  جمعية  االغاثة الطبية الفلسطينية 
/ جلنة املشتريات ، هاتف رقم : 2969970
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السلط��ة الوطني�ة الفلسطيني�ة
وزارة احلكم احمللي

بلدية سعير
عطاء طرح  اعـــــــالن 

توريد أعمدة خشب وعدد ومواد كهرباء
تعلن بلدية سعير عن حاجتها لشراء مواد كهربائية ضمن املعطيات التالية :

على من يرغب االشتراك في العطاء احلصول على نسخة العطاء من بلدية سعير  1 .
مقابل مائتا شيكل غير مستردة.

ولغاية   2 .10/9/2012 االثنني  يوم  من  اعتبارًا  العطاء  نسخة  على  احلصول  ميكن 
يوم السبت 15/9/2012.

. آخر موعد لتسليم نسخة العطاء يوم االثنني 17/9/2012. 3
أجور االعان على من يرسو عليه العطاء. 4 .

البلدية غير ملزمة بأقل االسعار. 5 .
ارفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة %5. 6 من قيمة العطاء.

األسعار بالشيكل وشاملة جميع أنواع الضرائب 7 .
للبلدية احلق في جتزئة العطاء. 8

للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال على هاتف رقم
 2560002 - 02 أو جوال رقم 200580 - 0599

البلدية رئيس 
موسى غيث الفروخ

ص
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Tender No.Tender Content
BET WM 06612Installation of Storm Water Drainage Network

All qualified contractors, included in (water, sewage and roads sector) 
class 1, 2, 3, are invited to participate. Tender documents are available at 
Beit Jala Municipality during official working hours, at a cost of NIS 500. 
Starting from Monday 10/9/2012.
All tenders must be submitted to Beit Jala Municipality designated Office 
no later than 11.00 AM on Wednesday, 26/9/2012.
Notes: 

The1.  primary meeting and site visit will be held on Monday , 24/9/2012 at 
10:00 am in Beit Jala Municipality.
The2.  Tender Opening Session will be held in public on Wednesday, 26/9/2012 
at 11:00 AM at Beit Jala Municipality. Tender evaluation will be private.
All3.  Tenderers will be notified in writing about Tender outcomes.
 4. The successful Tenderer will bear the cost of advertising.
As5.  written in the Tender, Beit Jala Municipality will not be forced to choose 
the cheapest/lowest offer.
The6.  project is VAT exempted, offers prices must be submitted excluding 
VAT.
 7. All bids shall be accompanied by a Bid Security of 2500 Euro .
The8.  Offer and Bid Security shall be valid for: 90 days after the dead line for 
bid submission specified in the bidding data.

For more information please call :
Beit Jala Municipality, Engineering Department
Tel. : 02-2742601   //   Fax : 02-2244457
Eng. Raji Zeidan
Mayor of Beit Jala Municipality

BEIT JALA MUNICIPALITY
Invitation for Bid

Beit Jala Municipality has received a Grant from the Palestinian 
Municipalities Support Program (PMSP), funded by Italian Government 
through the Ministry of Local Government, Directorate General of Joint 
Service Councils. 
Beit Jala Municipality announces its intent to install a storm water 
drainage network in the city .
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شباب غور األردن من أجل التغيير
اعالن طرح عطاء 

استئجار/متليك سيارة جتارية
يعلن مركز العمل التنموي /معًا، وكجزء من  مشروع “شباب غور األردن من أجل التغيير” 
و بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الدولية وبدعم من االحتاد األوروبي عن طرح عطاء 

استئجار/متليك سيارة جتارية ملدة 32 شهرا على أن تكون من أصل أوروبي. 
على الراغبني باالشتراك في العطاء التقدم للحصول على وثائق العطاء من مقر مركز معًا 
الفرع الرئيسي في مدينة رام الله، عمارة النهضة الطابق اخلامس، فوق سوبرماركت برافو/ 
املصيون وذلك ابتداًء من يوم الثاثاء 2012/09/11 وحتى يوم اخلميس 2012/09/13 

من الساعة  الثامنة صباحا  ولغاية الساعة  الرابعة عصرًا. 
يتم تسليم عروض األسعار وذلك في ظرف مغلق ومختوم وعليه اسم العطاء في موعد 
الثانية  الساعة  وحتى  صباحا  الثامنة  الساعة  من   2012/09/17 االثنني  يوم  أقصاه 

ظهرًا.
الشروط العامة: 

على من يرسو عليه العطاء تقدمي فواتير صفرية وشهادة خصم مصدر. 1 .
أجور اإلعان في الصحف احمللية على من يرسو  عليه العطاء.  2 .

ماحظة: العطلة الرسمية للمركز أيام اجلمعة و األحد.
ملزيد من االستفسار ميكن االتصال على هاتف مركز معًا: 02-2954451
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The USAID-funded Compete Project implemented 
by DAI aims to strengthen the competitiveness 
and export potential in the areas of Agriculture and 
Agribusiness, Stone and Marble, and Tourism, and 
Information Technology.
The project will provide technical assistance to 
business service organizations in these sectors to 
improve sales, income, and employment. 

For the Compete Project, DAI is seeking to pro-
cure services for the development of the project’s 
web-portal development.  The Request for Quota-
tion (RFQ) number for this activity is: 

1)RFQ #12-005 – Web-portal Development for 
the USAID-funded Compete Project

Vendors interested in participating in this procure-
ment may request a RFQ by sending an email to 
Compete_Procurement@dai.com, referencing the 
RFQ number and activity description.  Requests 
must be received by 10 September 2012. Any ques-
tions about the RFQ must be received by 11 Sep-
tember 2012.
All bids are due in electronic copy by 15:00 (local 
time) on 13 September 2012. No inquiries by phone 
please.

السلط��ة الوطني�ة الفلسطيني�ة
وزارة احلكم احمللي

بلدية سعير
اعـــــالن طرح عطاء

توريد مواسير وعدادات وقطع مياه
املعطيات  ضمن  مياه  وقطع  وع���دادات  مواسير  ل��ش��راء  حاجتها  ع��ن  سعير  بلدية  تعلن 

التالية:
ميكن احلصول على نسخة العطاء اعتبارًا من يوم االثنني 10/9/2012. 1 ولغاية 

يوم السبت 15/9/2012.
. آخر موعد لتسليم نسخة العطاء يوم االثنني 17/9/2012. 2

أجور االعان على من يرسو عليه العطاء . 3 .
البلدية غير ملزمة بأقل االسعار. 4 .

ارفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة %5. 5 من قيمة العطاء.
للبلدية احلق في جتزئة العطاء. 6 .

األسعار بالشيكل وشاملة جميع أنواع الضرائب . 7 .
بلدية  من  العطاء  نسخة  على  احلصول  العطاء  في  االش��ت��راك  يرغب  من  على  8 .

سعير مقابل مائتا شيكل غير مستردة .

للمراجعة واالستفسار الرجاء االتصال على هاتف رقم
 2560002 - 02 أو جوال رقم 200580 - 0599

البلدية رئيس 
موسى غيث الفروخ

ص
 م.

- )
1(

 9/
8

إعالن طرح عطاء
توريد ماكينات انتاجية

مشروع« نظم االنتاج والتسويق لـِ 6 من 
التعاونيات النسائية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع غزة«

جمعية تنمية املرأة الريفية 
بتمويل من مؤسسة التعاون االسباني وبالتعاون مع الكومنوند

نظم  حتسني  »مشروع  تنفيذ  اطار  وفي  الريفية  املرأة  تنمية  جمعية  تعلن 
االنتاج والتسويق لِ� 6 تعاونيات النسائية الزراعية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة«  واملمول من قبل مؤسسة التعاون االسباني وبالتعاون مع الكومنوند عن 
طرح عطاء ماكينات انتاجية للنساء في محافظات بيت حلم، نابلس، سلفيت 
وذلك وفقا للمواصفات احملددة في العطاء والشروط اخلاصة  فعلى من يرغب 
اخلبرة  وأصحاب  االختصاص  وذوي  املوردين  من  العطاء  هذا  في  باالشتراك 
تنمية  جمعية   – الله  رام  في  اجلمعية   مكتب  إلى  التوجه  املجال  هذا  في 
املرأة الريفية عمارة صابات – الطابق الثاني – شارع احلسني – مقابل املجلس 
التشريعي – املاصيون للحصول على نسخة من وثائق العطاء إبتداًء من يوم 
2012/9/13  وذلك خال ساعات  ولغاية يوم اخلميس    2012/9/9 األحد  
الدوام الرسمي للجمعية من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا 

مع العلم أن آخر موعد  لتسليم العروض  هو يوم الثاثاء 2012/9/18 .
ثمن نسخة العطاء )100 دوالر أمريكي(  .

للمراجعة : الرجاء االتصال على هاتف رقم )2964548/6(
ماحظة : ثمن اإلعان في اجلريدة على من يرسو عليه العطاء

ز9/9)5(

إعالن عطاء تشطيب مقر النقابة )نقابة املهندسني الزراعيني(
تعلن  نقابة املهندسني  عن طرح عطاء أعمال تشطيب مقر النقابة  الكائن في البيرة حيث أنه ميكن 
للمقاولني والشركات الراغبة باالشتراك في هذا العطاء احلصول على وثائق العطاء من مقر النقابة  
في رام الله دوار الساعة . مقابل رسم غير مسترد قدره )50دينارا ( خمسون دينارا وذلك من الساعة 
الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف خال أوقات العمل الرسمية ما عدا أيام اجلمعة وذلك 

حسب الشروط التالية:-
•يجب أن تكون األسعار بالدينار شاملة ضريبة القيمة املضافة. 	

درجة  مصنفا  يكون  وان  املهنة  ملزاولة  الازمة  التراخيص  على  حاصا  يكون  ان  للعطاء  املتقدم  على  •يجب  	
ثانية أبنية.

•على من يرسو عليه العطاء تقدمي فاتورة ضريبية صفرية  في حال توفر اإلعفاء الضريبي من النقابة و  	
شهادة خصم باملصدر  

• يوما من تاريخ تسليم العطاء. يجب ان تكون االسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90	
من قيمة العطاء باسم نقابة املهندسني الزراعيني وذلك اما  • 	 %  5 يجب تقدمي كفالة دخول عطاء بقيمة 
بكفالة بنكية سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يومًا من تاريخ تقدمي العطاء او بشيك بنكي مصدق وال 

تقبل الشيكات الشخصية او املبالغ النقدية .
• يوما تقومييا شاملة اإلجازات واألعياد ابتداء من استام أمر التكليف. مدة تنفيذ املشروع 90	

•يجب أن يكون املقاول مؤهًا ومسجًا لدى جلنة التصنيف الوطنية، تخصص أبنية درجة ثانية وأن يرفق  	
ما يثبت قدرته على تنفيذ مثل هذه املشاريع .

•  الساعة العاشرة صباحا . سيتم ترتيب زيارة ميدانية للموقع يوم اخلميس 2012/9/13	
• علما ان آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم في مكتب نقابة املهندسني الزراعيني في البيرة  	

الساعة الواحدة والنصف ظهرًا من يوم االثنني  2012/09/17 ولن تقبل اى عطاءات بعد هذا املوعد.
 • سيتم فتح مظاريف العطاءات في مكتب نقابة املهندسني الزراعيني في رام الله يوم االربعاء يتاريخ 2012/9/19	
للعطاء في نفس  املتقدمة  واملقاولون  الشركات  والنصف بحضور من يرغب من ممثلي  الواحدة  الساعة 

موعد تسليم العطاءات.
•رسوم االعان على من يرسو عليه العطاء . 	

•النقابة غير ملزمة بأقل االسعار. 	
•يحق للنقابة إلغاء العطاء دون ابداء االسباب  	

لاستفسار: ميكنكم االتصال على رقم النقابة  تليفون : 2959429)02( 

بسم الله الرحمن الرحيم
نقابة املهندسني الزراعيني

القدس 
بيت حنينا/ تلفاكس: 5849071-02 ،، رام الله /تلفاكس: 02-2959429

 agriengwb@yahoo.com : ص.ب 19183 القدس )برقيًا : زراعيون( بريد الكتروني
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السلطة الوطنية الفلسطينية
بلدية بيت حلم

اعالن طرح عطاءات
صادر عن مجلس بلدية بيت حلم

يعلن مجلس بلدية بيت حلم عن طرح العطاء التالية:-
2013 للمرة الثانية  / 2012 عطاء توريد محروقات ملركبات البلدية لسنة   - 1
رقم العطاء: 512 / 1010.      
2013 للمرة الثانية  / 2012 عطاء تشحيم وغسيل مركبات البلدية لسنة   - 2

رقم العطاء: 513 / 1011.      
عطاء توريد وشراء المبات ومواد انارة لبلدية بيت حلم   - 3

رقم العطاء: 515 / 1013.      
ال��وث��ائ��ق من  ال��ع��ط��اءات اس��ت��ام نسخة ع��ن  ميكن للراغبني ب��االش��ت��راك ف��ي ه��ذه 
مكتب مسؤول املشتريات ابتداء من تاريخ نشر اإلعان ما بني الساعة التاسعة صباحًا 

والواحدة بعد الظهر .
تعاد العطاءات ملقر مجلس البلدية حتى موعد أقصاه الساعة الثانية عشرة ظهر 

يوم اخلميس 2012/9/13.
مالحظات:

رسوم جميع اإلعانات في الصحف تدفع من قبل من يرسو عليهم العطاء.  .1
كافة األسعار بالشيكل اإلسرائيلي.  .2

البلدية غير مقيدة بقبول اقل األسعار وبدون إبداء األسباب.  .3
األسعار شاملة جلميع أنواع الضرائب مبا فيها ضريبة القيمة املضافة.  .4

يشترط على من يحال عليه العطاء إحضار شهادة خصم املصدر سارية املفعول.  .5
في  امل��ذك��ورة  القيمة  حسب  م��ص��دق/ة  بنكية  كفالة  أو  بنكي  شيك  إرف��اق  يجب   .6
ب��ه تأمني ول��ن تقبل  ل��م يكن مرفق  م��ا  ال��ع��ط��اءات ول��ن ينظر ف��ي أي عطاء  وث��ائ��ق 

الشيكات الشخصية.
مدة التعاقد سنة ميادية كاملة من تاريخ االحالة.  .7

يتم احلصول على وثائق العطاءات من مكتب مسؤول املشتريات.  .8
 2012/9/13 اخلميس  يوم  ظهر  عشرة  الثانية  الساعة  املختومة  املظاريف  تفتح   .9

في مقر مجلس بلدية بيت حلم.                                         

د. فكتور بطارسة /رئيس بلـديـة بيـت حلـم

مركز "شمس" يعقد لقاء حول "املشاركة السياسية للشباب"
جنني ـ علي سمودي ـ عقد مركز إعالم حقوق 
اإلنسان والدميقراطية " شمس" امس، لقاًء حول 
املشاركة السياسية للشباب في مقره في رام الله، 
حضره عدد طلبة اجلامعات، وقد افتتحت اللقاء 
احملامية شروق أبو قرع  من مركز "شمس"، معرفًا 
بــاملــركــز واملــشــروع، وقــالــت أن الــورشــة تــأتــي ضمن 
وسيادة  اإلنــســان  حقوق  مفاهيم  تعزيز  برنامج 
القانون لطلبة اجلامعات، بدعم ومتويل من برنامج 

األمم املتحدة اإلمنائي.
 من جانبه، قال محمد حمايل منسق العالقات 
العامة واإلعالم في املركز: "أن املشاركة السياسية 
من  جلملة  نــهــائــيــة  محصلة  هــي  مجتمع  أي  فــي 
والثقافية  االقــتــصــاديــة  االجــتــمــاعــيــة  الــعــوامــل 
االجتماعية  العالقات  منط  وحتــدد  والسياسية، 
والــســيــاســيــة ومـــدى تــوافــقــهــا مــع مــبــدأ املــشــاركــة، 
دميقراطي  مبدأ  السياسية  املــشــاركــة  أن  مبعنى 
مبدأ  احلديثة،  الوطنية  الدولة  مبادئ  أهــم  من 
الوطنية  األنــظــمــة  ضــوئــه  فــي  منــيــز  أن  ميكننا 
واملساواة  املواطنة  على  تقوم  التي  الدميقراطية 
في احلقوق والواجبات، من األنظمة االستبدادية، 
احتكار  على  تقوم  التي  التسلطية  أو  الشمولية 
التعبير  السياسية هي  املشاركة  أن  السلطة. وقال 
العملي عن العقد االجتماعي الطوعي، وإن املشاركة 
لم  السياسية  املشاركة  أن  إذ  املواطنة،  جوهر  هي 
صفوة  بها  يهتم  وثقافية  فلسفية  قضية  تعد 
اجتماعيًا  همًا  أصبحت  بل  واملثقفني،  املفكرين 

يعني الشعب بأسره.
 وقال: "أنه وعلى الرغم من القوة التصويتية 
قاعدة   أوســع  باعتبارهم  الشباب  ميثلونها  التي 
الفلسطيني  الــشــبــاب  واجــــه  فــقــد  للمنتخبني، 
وحتديدًا  السياسية،  املشاركة  في  واضحًا  تهميشًا 
في االنتخابات التشريعية واحمللية، حيث لعبت 
واالقتصادية  والثقافية  االجتماعية  التحديات 
بعض  جانب  إلى  املجتمع  في  القوة  توزيع  ومنط 
وأن  ذلــك.  في  أساسيًا  دورًا  التشريعية  املعيقات 
السياسية  الهيئات  في  املسؤولية  الشباب  تبوء 
األساسية  املطالب  أحــد  يعتبر  يعد  لم  الرسمية 

لدميقراطية النظام السياسي فحسب، بل يتعدى 
ذلك في أن مشاركتهم السياسية هي تعبير حقيقي 
وفعلي عن مصاحلهم، فاملشاركة باختالف تسمياتها 
أو  هــي شــأن عــام، ال ميكن للفرد أن يكون مــؤثــرًا، 
بـــدوره في  أو فــاعــاًل فيها مــا لــم يعترف  مــشــاركــًا، 
الدور دون  العامة، وبحقه في ممارسة هذا  احلياة 
قيود ذات طابع متييزي.  وشدد، على أن مشاركة 
التشاركية،كما  الدميقراطية  أشكال  أحد  الشباب 
من  شكل  وهــي  الصالح،  احلكم  أشــكــال  إحــدى  أنها 
سيعزز  الشباب  مشاركة  الشعبية،  الرقابة  أشكال 
من التنمية السياسية، وتفعيل املشاركة السياسية 
التي  السياسي  الفراغ  حالة  من  سيقلل  للشباب، 
االهتمام  وعــدم  تهميشهم  عبر  الشباب  يعيشها 
بقضاياهم في برامج وأنشطة األحزاب السياسية، 
األحزاب  املرتبطة بطبيعة هذه  أسبابه  إن لذلك 
السياسي،  وخطابها  للشباب،  املوجهة  وبرامجها 
األمر الذي يتطلب إعادة النظر في كيفية تفعيل 
طاقات الشباب وإعادة جذبها إلى األحزاب والعمل 
من  وذلــك  األهلية،  املؤسسات  دور  وتفعيل  الــعــام، 
انسجامًا  وبرامجها  أولوياتها  صياغة  إعــادة  خالل 
مع األجندة الوطنية، مبا يكامل في العمل بينها 

وبني املؤسسات الرسمية.
 وأوضــــح، أن الــشــبــاب شــريــك فــاعــل ميــر عبر 
احــتــرامــه كــرقــم انــتــخــابــي وكــثــقــل ســيــاســي، وقــوة 
تغيير. فإذا كان البعض يعتقد أنه ال يجب التعامل 
في  فاعل  كشريك  بل  انتخابي  كرقم  الشباب  مع 
احلياة السياسية، فإننا نعتقد أن املشاركة الفعلية 
واملساهمة اجلدية للشباب في احلياة السياسية ال 
تتحقق بصفة فعلية إال من خالل احترام الشباب 
كفئة خصوصية لها رؤيتها للمستقبل مبا حتمله 
على  قــادرة  إبداعية  وكطاقة  وحماس  انفتاح  من 
اجتماعية  وكفئة  والتطوير  واالستنباط  اخللق 
تواكب التطور اإلنساني واالجتماعي، ولكن أيضًا من 
خالل احترام الشباب كرقم انتخابي أي كوزن عددي 

فإن  ولــذلــك  نسبية  أغلبية  ميثل  بشري  وكثقل 
توسيع مشاركة الشباب في إدارة الشؤون الـمحلية 
نقلة  متثل  االنتخابات،  في  الـمشاركة  خــالل  من 
وتنبثق  الـمنتظر،  السياسي  اإلصــالح  في  نوعية 
وسيلة  من  االنتخابات  ما متثله هذه  من حقيقة 

للـمشاركة السياسية.
 وشدد املشاركون، على أن  ارتفاع معدل مشاركة 
دلياًل  يشكل  ال  االنتخابية  العملية  في  الشباب 
على فعالية املشاركة االنتخابية في ضوء هيمنة 
أمناط اجتماعية وسياسية تقليدية تقود عملية 
الشباب  نستوعب طاقات  لم  زلنا  فما  التصويت. 
عملية  لبرامج  نفتقر  ومازلنا  ودورهــم  وأفكارهم 
السن  ومــازال كبار  املجال،  للتطبيق في هذا  قابلة 
يستحوذوا على مواقع صنع القرار مواصلة نظرتها 

التقليدية جتاه الشباب.
بضرورة  املــشــاركــون  أوصــى  اللقاء،  نهاية  وفــي   
االنتخابات  قــانــون  على  تــعــديــالت  بعض  إجـــراء 
الشباب  إشــراك  يضمن  مبا  واحمللية  التشريعية 
املجتمع  ملؤسسات  أكبر  وبــدور  وترشيحًا،  انتخابًا 
املدني اجتاه الشباب، وصياغة إستراتيجية وطنية 
يشارك في رسمها معاملها الشباب، وتشجيع وتبني 
الشبابية، والعمل على إيجاد  احلكومة للمبادرات 
واستثمار وتفعيل  البطالة،  فرص عمل واحلد من 
وسائل اإلعالم املختلفة لتوجيه الشباب. ومتكني 
الشباب وتطوير منهجية تفكيرهم، نكون باالجتاه 
الشأن  في  الشباب  مشاركة  تفعيل  الصحيح جلهة 
والعمل  الشباب،  العام. وبضرورة الستثمار طاقات 
الشباب  الفجوة بني  تقليص  اجل  من  بشكل جاد 
املتبادل  والفهم  احلــوار  نطاق  بتوسيع  واملسؤولني 
إلنهاء اإلقصاء والتهميش واإلهمال لهذه الشريحة 
الواسعة من املجتمع وإنصافهم. وبضرورة االهتمام 
مبــعــاجلــة االنـــحـــرافـــات الــشــبــابــيــة االجــتــمــاعــيــة 
واملشاركة  لالندماج  الشباب  تأهيل  على  والعمل 

في املجتمع.

جمعية اللد  توقع اتفاقية مشروع »فتح عينك« 
الضفة  نابلس وشمال  اللد اخليرية في محافظة  / وقعت جمعية  واالعــالم  للصحافة  املنهل   / نابلس 
الغربية مع UNDP وبإشراف جلنة االنتخابات املركزية اتفاقية مشروع "فتح عينك" حيث وقع اإلتفاقية 
املدير التنفيذي عن جمعية اللد اخليرية أ. عالء درويش و املدير التنفيذي للجنة اإلنتخابات املركزية أ. 
هشام كحيل وتعد جمعية اللد اخليرية واحدة من املؤسسات الشريكة التي تسعى الى العمل في هذا املجال 
الوعي والفهم لقوانني االنتخابات  إلى زيــادة  . و اوضح درويــش أن اجلمعية تسعى من خالل هذا املشروع 
واإلجراءات بني السكان املهمشني ، وتعزيز واسع النطاق للمشاركة اإليجابية في اإلنتخابات وزيادة التوعية 
وواجباتهم  بحقوقهم  املواطنني  وتعريف  باإلنتخابات  املشاركة  ثقافة  ونشر  واللوائح  التصويت  بإجراءات 
الغربية  الضفة  مدن  جميع  املشروع  هذا  ويستهدف   . السياسية  واملشاركة  الدميقراطية  العملية  اجتــاه 
بال استثناء وسيهتم ويسلط الضوء بشكل مباشر على الفئات املهمشة من املجتمع وهم النساء واالشخاص 
ذوي اإلعاقة والشباب وسكان القرى الريفية وسيستمر املشروع حتى نهاية 31 كانون اول . وأكد درويش ان 
آلية تنفيذ املشروع هي عبارة عن مسابقات تدريبية توعوية مميزة وستضمن هذه املسابقات سكتشات 
وان  الفلسطيني  املجتمع  ايجابي على  اثر  وذات  ومسلية  مفيدة  أساليب  وهي  موسيقي  وعرض  مسرحية 
والتأكيد  املشاركة باالنتخابات  املجتمعية ونشر ثقافة  التنمية  العمل في مجال  اجلمعية ستعمل وتدعم 

على حقوق الفئات املهمشة باملجتمع .

الهيئة االدارية جلمعية التضامن تتفقد مدارسها
نابلس - املنهل للصحافة واالعالم - قامت الهيئة اإلدارية جلمعية التضامن اخليرية برئاسة الدكتور عالء 
مقبول وعدد من اعضاء اجلمعية بزيارة تفقدية ملؤسساتها التعليمية للعام الدراسي 2012-2013 والتي منها 
املدرسة الثانوية اإلسالمية لتهنئة إدارة املدرسة وهيئتها التدريسية والطلبة ببدء العام الدراسي اجلديد. 
وكان في استقبالهم مدير املدرسة طلب ذوقان ونائبه راضي زيدان وعدد من املعلمني ورحب بوفد اجلمعية 
وحرصه الدؤوب على تقدمي كل السبل لالرتقاء مبدارس اجلمعية والتي منها املدرسة الثانوية اإلسالمية والتي 
هي منارة من منارات الوطن التربوية والتعليمية والالمنهجية ودورها في خدمة املجال االجتماعي وخاصة 
رعاية األيتام والفئات الفقيرة من أبناء املجتمع وقام الوفد بتوزيع احلقائب املدرسية على الطالب الذين 
لهم أوضاع اجتماعية خاصة لرسم الفرحة والسرور على وجوههم . وفي نهاية الزيارة شكر د. عالء مقبول 
إدارة املدرسة والهيئة التدريسية على حسن الترتيبات والتكاتف بني إدارة املدرسة والهيئة التدريسية ومتنى 
أن يكون عامًا ناجحًا موفقًا جلميع العاملني والطالب، وشكر مدير املدرسة وفد جمعية التضامن اخليرية 
على هذه الزيارة وأثرها الكبير في حسن التواصل ومشاركة طالب املدرسة في افتتاح العام الدراسي اجلديد 
وأثره العظيم ألن الطالب هو أغلى ما منلك وهو أمانة في أعناقنا وهو أمل املستقبل كما قام رئيس اجلمعية 
وعضو الهيئة االدارية سعيد هندية و مدير املدرسة عصام الصدر بتسليم مجموعة من الطلبة األيتام في 
املدرسة اإلسالمية األساسية للذكور حقائب مدرسية مزودة بكامل لوازم الطالب من القرطاسية حيث عبر 

الطلبة عن سرورهم ملا القوه من إدارة املدرسة و اجلمعية من رعاية واهتمام.


