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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحة

اعالن عطاء رقم T/182/2013 ترميم واعادة تأهيل
 عيادة االمراض الصدرية/ الخليل مكرر للمرة الثانية

تعلــن وزارة الصحــة عن طرح العطــاء المذكور اعــاله وذلك وفقا 
للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
و الخاصة بالمشروع- فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1- يجب على المقاول ان يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفا 
لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية درجة تصنيف ال تقل 

عن ثالثة وان يتم ارفاقها مع وثائق العطاء.
2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3- يجــب علــى المقاول تقديم كفالة تأميــن ابتدائي بقيمة 6000 
شيقل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما 
او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.

4- االسعار بالشيقل وتشمل جميع الضرائب.
5- وزارة الصحة غير ملزمة بأقل االسعار ودون ابداء االسباب.

6- كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على 
نســخة من العطاء مــن مقر وزارة الصحة وحــدة التوريدات مقابل 
المحافظة/ مقابل دفع مبلغ غير مســترد وقدره 200 شــيقل تدفع 

لدى االدارة العامة للشؤون المالية.
7- آخر موعد لتســليم المغلفات الساعة 10 صباحا من يوم الثالثاء 
الموافق 2013/7/2 مع العلم انه لن يتم استالم اي مغلف بعد هذا 

الموعد.
8- فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2013/7/2 الساعة 10 صباحا.
رقــم ء  لــوزرا ا مجلــس  ر  لقــرا ء  لعطــا ا هــذا  يخضــع   -9

 ( 12/50/09/م.و/س.ف) لعام 2008 بتاريخ 2008/4/7 بشأن تعديل 
عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية.

10- لمزيد من المعلومات عن العطاء يرجى مراجعة وحدة التوريدات 
على تلفاكس رقم 2380060 ولمن يرغب بالزيارة الميدانية يرجى 
التنســيق مع وحدة الهندسة واالنشــاءات على تلفاكس 2380147 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

6/22 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحة

اعالن عطاء رقم T/169/2013 ترميم واعادة تأهيل
 قسم االورام في م. بيت جاال مكرر للمرة الثانية

تعلــن وزارة الصحــة عن طرح العطــاء المذكور اعــاله وذلك وفقا 
للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
و الخاصة بالمشروع- فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1- يجب على المقاول ان يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفا 
لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية درجة تصنيف ال تقل 

عن ثالثة وان يتم ارفاقها مع وثائق العطاء.
2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3- يجــب علــى المقاول تقديم كفالة تأميــن ابتدائي بقيمة 8000 
شيقل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما 
او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.

4- االسعار بالشيقل وتشمل جميع الضرائب.
5- وزارة الصحة غير ملزمة بأقل االسعار ودون ابداء االسباب.

6- كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على 
نســخة من العطاء مــن مقر وزارة الصحة وحــدة التوريدات مقابل 
المحافظة/ مقابل دفع مبلغ غير مســترد وقدره 300 شــيقل تدفع 

لدى االدارة العامة للشؤون المالية.
7- آخر موعد لتســليم المغلفات الساعة 10 صباحا من يوم الثالثاء 
الموافق 2013/7/2 مع العلم انه لن يتم استالم اي مغلف بعد هذا 

الموعد.
8- فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2013/7/2 الساعة 10 صباحا.
رقــم ء  لــوزرا ا مجلــس  ر  لقــرا ء  لعطــا ا هــذا  يخضــع   -9

 ( 12/50/09/م.و/س.ف) لعام 2008 بتاريخ 2008/4/7 بشأن تعديل 
عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية.

10- لمزيد من المعلومات عن العطاء يرجى مراجعة وحدة التوريدات 
على تلفاكس رقم 2380060 ولمن يرغب بالزيارة الميدانية يرجى 
التنســيق مع وحدة الهندسة واالنشــاءات على تلفاكس 2380147 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

6/22 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الصحة

اعالن عطاء رقم T/181/2013 صيانة مبنى وزارة 
الصحة القديم/ رام اهللا مكرر للمرة الثانية

تعلــن وزارة الصحــة عن طرح العطــاء المذكور اعــاله وذلك وفقا 
للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
و الخاصة بالمشروع- فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1- يجب على المقاول ان يكون مسجال لدى اتحاد المقاولين ومصنفا 
لدى لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية درجة تصنيف ال تقل 

عن ثالثة وان يتم ارفاقها مع وثائق العطاء.
2- يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.

3- يجــب علــى المقاول تقديم كفالة تأميــن ابتدائي بقيمة 4000 
شيقل وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوما 
او شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.

4- االسعار بالشيقل وتشمل جميع الضرائب.
5- وزارة الصحة غير ملزمة بأقل االسعار ودون ابداء االسباب.

6- كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على 
نســخة من العطاء مــن مقر وزارة الصحة وحــدة التوريدات مقابل 
المحافظة/ مقابل دفع مبلغ غير مســترد وقدره 150 شــيقال تدفع 

لدى االدارة العامة للشؤون المالية.
7- آخر موعد لتســليم المغلفات الساعة 10 صباحا من يوم الثالثاء 
الموافق 2013/7/2 مع العلم انه لن يتم استالم اي مغلف بعد هذا 

الموعد.
8- فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2013/7/2 الساعة 10 صباحا.
رقــم ء  لــوزرا ا مجلــس  ر  لقــرا ء  لعطــا ا هــذا  يخضــع   -9

 ( 12/50/09/م.و/س.ف) لعام 2008 بتاريخ 2008/4/7 بشأن تعديل 
عقد المقاولة الموحد للمشاريع االنشائية.

10- لمزيد من المعلومات عن العطاء يرجى مراجعة وحدة التوريدات 
على تلفاكس رقم 2380060 ولمن يرغب بالزيارة الميدانية يرجى 
التنســيق مع وحدة الهندسة واالنشــاءات على تلفاكس 2380147 

وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
وزارة الصحة 

6/22 د

جمعية الهالل االحمر الفلسطيني- فرع البيرة
مستشفى جمعية الهالل االحمر الفلسطيني

اعالن طرح عطاء
ترغب جمعية الهالل االحمر الفلســطيني- فرع البيرة بطرح عطاء 
قرطاســية، ومطبوعات، وزي استقبال، وغاز طبيعي، وخبز، ولحم 
عجل طازج حســب الشروط والمواصفات الواردة في قوائم العطاء 
من خالل الحصول على وثائق العطاء من قسم االدارة والذي يمكن 
اســتالمه اعتبارا من يوم االحد 2013/6/23 الى يوم االحد الموافق 
2013/6/30 خالل ساعات الدوام الرسمي على ان يكون آخر موعد 
العادة تسليم العروض لقسم االدارة في مبنى الجمعية الكائن في 
البيرة شارع الهالل هو الخميس الموافق 2013/7/4 الساعة الثانية 

عشرة ظهرا، وذلك مقابل مبلغ 200 شيقل غير مستردة.
لمزيد من المعلومات الرجاء االتصال على هواتفق الجمعية؛

2406270 - 2406260
الهيئة االدارية 

6/22 د

شركة كهرباء محافظة القدس
 المساهمة المحدودة

اعالن طرح عطاء
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح العطاء التالي:

رقم العطاء: 2013/31.
الموضوع:

 PV-Grid Connection Photovoltaic System
Takoa Municipality Building - Bethlehem District

ثمن نسخة العطاء/ دوالر: 200.
يتم اســتالم نســخ العطاء من مجلس االدارة في مكاتب الشــركة 

الرئيسية بالقدس / شارع صالح الدين رقم 15.
تسلم العروض في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 

االثنين الموافق 2013/7/22 لمدير مكتب مجلس االدارة.
االدارة

6/21 د

لقطة جماعية للمشاركين في الورشة.

ورشة توصي باستكشاف المخاطر 
التي تواجه المؤسسات الوقفية في القدس

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
أكد المشــاركون في الورشة 
لقــدس  ا ملتقــى  عقدهــا 
الدولــي  الثقافــي والمعهــد 
للوقف االسالمي برعاية وزير 
األوقاف والشؤون والمقدسات 
نــوح  د. محمــد  االســالمية 
القضــاة, والمتخصصــة في 
للممتلــكات  المخاطــر  إدارة 
واالســتثمارات  واألصــول 
الوقفيــة، ان نقــص الموارد 
الجهــات  لــدى  واإلمكانــات 
المشــرفة علــى األوقاف في 
مدينة القدس يمنعها من أداء 
واجباتها فــي توثيق األوقاف 
وحصرها وترميمها ورعايتها 

الدائمة.
فــي  المشــاركون  واعتبــر 
التوصيات التي تالها خطيب 
المســجد االقصــى ورئيس 
رئيس الهيئة اإلسالمية العليا 
في القدس د. عكرمة صبري 
ان االحتالل االسرائيلي يقوم 
وبشكل مستمر في السيطرة 
واألوقــاف  األراضــي  علــى 
علــى  والعمــل  اإلســالمية 
مصادرتها وطمسها وإزالتها 
من الوجود بدءا من المسجد 
االقصــى المبــارك. وأضــاف 
صبري ان الجهات المشاركة 
االوقــاف  فــي  لمعنيــة  وا
المقدســية توصلت مجتمعة 
الى العمل على توثيق كافة 
األمالك الوقفيــة في مدينة 
القدس الشــريف عبر قاعدة 
بيانات إلكترونية، ونشــرها 
للباحثين، وعــدم تركها في 
ملفات تكاد تفقد قدرتها على 
البقاء، والعمل على تأسيس 
نشرة إلكترونية تهتم بواقع 

األوقاف في القدس.
واوصى المشاركون بالدعوة 

لتشــجيع الباحثيــن والطالب 
على دراســة واقــع الوقفيات 
في مدينة القدس الشريف، 
ونشــرها وتوثيقهــا خاصــة 
التاريخية منهــا والمحفوظة 
في ســجالت محكمة القدس 
الشرعية، وأرشيف الدولة في 
تركيا، وفي مؤسسات البحث 
العلمي في المملكة األردنية 
صبــري  وأكــد  الهاشــيمة. 
خالل تالوته للتوصيات على 
ضرورة العمــل على تقديم 
حلــول ومعالجــات مبتكــرة 
الريــع فــي مدينــة  لزيــادة 
القدس الشريف، واستكشاف 
المخاطر اإلدارية والمالية في 
واقــع المؤسســات الوقفية، 

والعمل علــى درئها بالطرق 
الحديثــة, باالضافة  العلمية 
الى القيام بدراســة إمكانية 
التعاون مع المؤسسات الدولية 
الحماية  أوجــه  واستكشــاف 
التي يمكن تأمينها للمقدسات 
واألوقاف والمواقع التاريخية 
فــي القدس الشــريف. وفي 
ختــام الورشــة أكــد رئيس 
ملتقى القدس الثقافي ووزير 
االوقاف والشؤون والمقدسات 
االسالمية االسبق د. اسحاق 
الفرحان على "وجود تحديات 
المقدســات  تتهــدد  كبيــرة 
وأوقاف فــي القدس تتطلب 
جهــودا كبيــرة للحفاظ على 

االوقاف واعادة الحياة فيها".

الفرحان المؤسســات  ودعــا 
المعنيــة في االوقاف بمدينة 
القدس األخذ بالتوصيات التي 
خلصــت اليها الورشــة التي 
انعقدت على مدار ثالثة ايام 
والمبادرة إلى تجسيدها على 
أرض الواقــع. واضاف "نحن 
في ملتقــى القدس الثقافي 
علــى اســتعداد تــام لتوفير 
سبل التواصل بين العاملين 
في مجــال الوقف والمدربين 
المختصين الكرام، وتسهيل 
الحصــول علــى استشــارات 
تتعلــق بهذا المجــال، آملين 
أن يســهم ذلك فــي تفعيل 
الورشــة  هــذه  مخرجــات 
وتوظيفها فــي خدمة أوقاف 

بيت المقدس".
وفــي ختــام الورشــة شــكر 
المستشــار وعضــو مجلس 
إدارة المعهــد الدولي للوقف 
الدكتور  اإلســالمي بماليزيا 
ســامي صالحات المشاركين 
الــذي قدموا من مؤسســات 
ومنظمــات ترعــى االوقــاف 
المقدســية وتوجه بالشــكر 
الى ملتقــى القدس الثقافي 
وكــوادره التــي قامــت على 

تنظيم ومتابعة الورشة.
الورشــة بتســليم  وختمــت 
الفرحان الشــهادات والدروع 
بيــن  ر لمد ا و كين  ر للمشــا
فــي الورشــة تقديــرا لهــم 

ولحضورهم. 

شرطة حماس تمنع اعتصاما احتجاجيا 
ألهالي المواصي أمام "التشريعي" بغزة

غزة- الحيــاة الجديدة- تحســين االســطل- 
رفضــت شــرطة حركــة حمــاس فــي قطاع 
غزة منــح أهالي المواصي فــي مدينتي خان 
يونس ورفح ترخيص مظاهرة أمام المجلس 
التشــريعي فــي مدينــة غــزة احتجاجــا على  
اإلجــراءات التــي تقــوم بها ســلطة األراضي 
التابعة للحكومة المقالة بحق المواطنين في 

المنطقة وتمنعهم من البناء فيها.
وقال احمد زعرب رئيس لجنة حي المواصي أن 
اللجنة تقدمت بطلب الحصول على ترخيص 
لتنظيــم اعتصام احتجاجــي اليوم األحد أمام 
المجلس التشــريعي إال أن الشــرطة رفضت 
منحهــم الترخيــص بدعــوى أن الوقــت غير 

مناسب لتنظيم اي احتجاجات.
وشــدد زعرب أن أهالي المواصي سيواصلون 
خطواتهم االحتجاجية حتى تقر سلطة األراضي 
بحقوقهــم على أراضيهم التي حافظوا عليها 
وحموها منذ االســتعمار البريطاني مستغربا 
منــع شــرطة المقالــة أهالــي المواصــي من 
االحتجــاج من اجل حقوقهــم ومطالبهم التي 

وصفها بالعادلة.
وأشار زعرب الى  أن وفدا من أهالي المواصي 
سلم النائب في المجلس التشريعي احمد بحر 
قائمــة بمطالب أهالي المواصي، كما اطلعوه 

على الخطوات التي قاموا فيها من اجل السماح 
لهم بالبناء والتصرف بأراضيهم,  حيث تمنعهم 
سلطة األراضي من البناء مشيرا الى أن د. بحر 

وعد بدراسة مطالبهم مع سلطة األراضي.
المواصــي  وشــدد زعــرب علــى أن أهالــي 
والمؤسســات والجمعيــات فيهــا ســيواصلون 
خطواتهــم االحتجاجيــة ولقاءاتهــم مع كافة 
الجهات المعنية من اجل ضمان حقوقهم التي 
ورثوهــا عــن آبائهم فــي منطقــة المواصي 
وتحاول ســلطة األراضي بالحكومــة المقالة 
مصادرتها بحجة أنهــا أراض حكومية، وقال: 
نحن في أراضينا قبل كل الحكومات، وحكومات 
السلطة الفلســطينية وعدتنا بالتطويب فور 
االنســحاب اإلســرائيلي وإخالء المستوطنات، 
واآلن التطويــب مفتــوح فــي الضفــة وغزة، 
ونحــن نطالب بتطويــب األرض التي نملكها 
قبل االنســحاب اإلسرائيلي، ودافعنا عنها من 

غول االستيطان.
وناشــد الرئيــس عبــاس رئيس كل الشــعب 
الفلسطيني إنصاف المواطنين في المواصي 
والســماح لهــم بتطويب أراضيهــم واالنتفاع 
والتصرف بهــا ألنها أراضينا وليســت أراضي 
الحكومــة كما تدعــي ســلطة األراضي وكل 

الحكومات تعرف ذلك.  

مركز «شمس» يدين حكما باإلعدام بحق مواطن من المغازي
الحيــاة الجديــدة  رام اهللا – 
- أدان مركــز إعــالم حقــوق 
طيــة  ا يمقر لد ا و ن  نســا إل ا
«شــمس» إصــدار المحكمــة 
العســكرية الدائمــة في غزة 
حكماً باإلعــدام بحق مواطن 
من المغازي بغزة، وقال المركز 
فــي بيــان أمــس إن اســتناد 
المحكمة العسكرية العليا في 
أحكامها إلــى نصوص قانون 
العقوبــات الثوري الصادر عن 
الفلسطينية  التحرير  منظمة 
العام 1979، هــو قانون غير 
دستوري استناداً لعدم إقراره 
التشــريعي  المجلــس  مــن 
إقــراراً، كمــا أن  أو  تشــريعاً 

القانــون المذكــور فــي كثير 
من مواده يتعارض والشرعة 
اإلنســان  لحقــوق  الدوليــة 
والمواثيق الدولية ذات الصلة. 
كما توجه مركز «شمس» إلى 
الرئيس محمود عباس بعدم 
التصديق على أحكام اإلعدام. 
وضرورة استخدام صالحياته 
مــع  بالتنســيق  الدســتورية 
الســلطة التشــريعية للقيام 
بــكل مــا يلزم إللغــاء عقوبة 
التشــريعات  مــن  اإلعــدام 
الفلســطينية. وأكــد المركــز 
عدم جــواز محاكمة المدنيين 
أمــام المحاكــم العســكرية، 
المحاكمــة  لمعاييــر  خالفــاً 

العادلة أمام القاضي الطبيعي. 
كمــا أن عقوبــة اإلعــدام ال 
تشــكل رادعاً للجريمة، وفق 
تجارب الــدول المختلفة التي 
تطبق هــذه العقوبة.وشــدد 
المركــز على حــق المتهمين 
بالضمانات القانونية وضمان 
تطبيــق اإلجــراءات القانونية 
األشــد دقــه واألكثــر ضمانــاً 
لجميــع األشــخاص المتهمين 
لجريمة عقوبتها اإلعدام على 
أن يؤخــذ بنظــر االعتبار حق 
المتهــم فــي اســتعمال حقه 
في الطعن قانونياً استئنافاً أو 
طلب التخفيــف أو العفو. كما 
طالب المركز بضــرورة إلغاء 

عقوبة اإلعدام من التشريعات 
لها  ا ســتبد ا و لفلســطينية  ا
بعقوبة أخرى أســوة بالعديد 
من الدول العربية واألجنبية، 
حيث ان عقوبة اإلعدام أبشع 
أشكال القتل المتعمد. كما أن 
عقوبة اإلعدام عقوبة قاسية 
وفظة وال تحقق األهداف التي 
ينبغي أن تســعى إليها الدولة 
مــن العقــاب، كمــا أن هناك 
اســتحالة الرجوع عن عقوبة 
اإلعــدام إذا مــا أتضــح بعــد 
تنفيذها براءة من نفذت فيه.

ودعــا مركــز «شــمس» إلــى 
أوســع حملة دعــم ومناصرة 
االئتــالف العالمــي لمناهضة 
عقوبــة اإلعــدام، ولبذل كل 
جهد مستطاع لتخليص العالم 
من عقوبة اإلعدام. ودعا كافة 
مؤسسات المجتمع المدني في 
فلســطين إلى ضرورة توحيد 
المواقف، وإلى القيام بمبادرات 
محلية وتنظيم ندوات وأنشطة 
مختلفة لتوعية أفراد المجتمع 
بضرورة توقيف تنفيذ عقوبة 

اإلعدام وإلغائها نهائياً.


