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االثنين 2014/3/3

ورشة في جنين توصي بضرورة تمكين المواطنين
من المشاركة االيجابية بتدبير الشأن العام المحلي

تمارين إخالء لمدرستين
ومركز رعاية الفتيات في جنين
جنين " -األيام" :نفذت إدارة التدري���ب التابعة لمديرية الدفاع المدني في محافظة
جنين ،أمس ،ثالثة تمارين إخالء لمدرستين ومركز رعاية وتأهيل الفتيات التابع لوزارة
الشؤون االجتماعية في المدينة.
وذك���ر بي���ان إلدارة العالقات العامة واإلع�ل�ام في الدفاع المدن���ي ،أن هذه التمارين
اس���تهدفت مدرس���تي "الش���هداء" للذكور واإلناث الثانويتين ،ومركز رعاية وتأهيل
الفتي���ات ،واس���تفاد منه���ا  469طالب���ا وطالبة ،باإلضاف���ة إلى هيئت���ي التدريس في
المدرستين ،و 63فتاة في مركز الرعاية.
وأش���ار البيان إلى أن هذه التمارين ش���ملت تدريب المش���اركين على كيفية إخماد
حريق في اسطوانة غاز ،وكيفية التعامل مع الحرائق المنزلية بالطرق الصحيحة ،وسبل
تعزيز الوقاية والسالمة العامة في كافة األماكن ،باإلضافة إلى كيفية استخدام أجهزة
اإلطفاء المزودة بمادة البودرة.
وقال مدير الدفاع المدني ،المقدم عبد اللطيف أبو عمش���ة ،إن أطقم الدفاع المدني،
تعمل ضمن خطة اس���تراتيجية متكاملة تهدف إلى نش���ر ثقافة الدفاع المدني بين
كافة شرائح المجتمع ،وخصوصا لدى شريحة الطلبة ،لكونهم يشكلون شريحة واسعة
وقادرة على إيجاد مجتمع خال من المخاطر.

تشكيل لجنة مركزية موحدة
ألسرى "فتح" في سجون الشمال

متحدثون في الورشة.

جني���ن  -محم���د ب�ل�اص :أوص���ى
مشاركون في ورشة عمل نظمها مركز
إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية
"ش���مس" ،أمس ،في جامعة القدس
المفتوحة لمنطقة جنين التعليمية
بعن���وان "الديمقراطي���ة والحك���م
الصالح أية عالقة؟" ،بضرورة تمكين
المواطنين من ممارس���ة حقهم في
المشاركة بالش���ؤون العامة ،وتنمية
وتعزيز الديمقراطية المحلية.
وأجمع���وا على ض���رورة ضمان حق
الشعب في اختيار نظامه السياسي،
وتحس���ين ش���فافية المؤسس���ات
العام���ة ،والمس���اءلة عب���ر إجراءات
وتدابير قانونية وإدارية وسياسية،
وتدعي���م الديمقراطي���ة بتعزي���ز
التنمية السياسية.
وافتتح الورشة ،إبراهيم العبد ،من
مركز "شمس" ،فقدم تعريفا بالمركز
ونشاطاته وأهدافه ،والتي قال ،إنها
تصب في تعزيز المشاركة الشبابية،
وزي���ادة الوعي ،وتعميق الثقافة في
مجاالت حقوق اإلنسان.
وأش���ار العبد ،إلى أن هذه الورشة،
تن���درج ف���ي إط���ار مش���روع تعزيز
مفاهي���م الديمقراطي���ة والثقاف���ة
المدنية لطلبة كليات الش���ريعة في
الجامع���ات المحلية ،وال���ذي ينفذه
المركز بدع���م وتمويل من الصندوق
الوطني الديمقراطي "."NED
أما المس���اعد اإلداري ف���ي جامعة
الق���دس المفتوح���ة لمنطقة جنين
التعليمية ،عماد صالح ،فأكد أهمية
دور مؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي
في إحداث التغيير المس���تمر داخل
المجتمع ،داعيا مركز "ش���مس" ،إلى
ضرورة االس���تمرار ف���ي التواصل مع
الطلب���ة أينم���ا كانوا ،وذلك بس���بب
الفائدة الناتجة عن ه���ذه اللقاءات

الت���ي يعتب���ر الطلبة بحاجة ماس���ة
إليها ،من أجل إبراز وإظهار قدراتهم
في بناء وتنمية المجتمع.
من جهت���ه ،قال المدرب حس���ين
صوالح���ة ،إن هن���اك ض���رورة ملحة
لتطبي���ق الحك���م الصال���ح باعتباره
عنص���ر قوة للدول���ة ،ويوفر بيئة من
المميزات الحس���نة تحقق الشرعية
وتوف���ر الحري���ة إلنش���اء منظم���ات
المجتمع المدني ،وترتقي بالمجتمع،
وتفع���ل المش���اركة اإليجابي���ة في
الحياة العامة ،وتدعم حرية التعبير،
وتضمن وجود هياكل ونظم قانونية
وتش���ريعية ثابتة وعادلة ،وتعتمد
الش���فافية والنزاه���ة والمس���اءلة
وحكم القانون في عمل كل اإلدارات،
وتحقق التعاون المثمر بين الحكومة
ومنظمات المجتمع المدني.
وق���ال صوالح���ة إن الديمقراطية
لم تع���د تنحصر ف���ي مفهوم نظام
الحك���م ،ذلك ألنها أصبحت أس���لوبا
للممارس���ة السياس���ية والحرك���ة
االجتماعي���ة واالقتصادي���ة ،ونمط
س���لوك حياتي ،وصفة للعالقات بين
األفراد والمجموعات.
وأضاف ،إن األسلوب الديمقراطي،
اقترن بالعمل السياس���ي والعالقات
بين الق���وى ،وتتوقف أش���كاله على
الظروف االجتماعي���ة واالقتصادية
التي تتميز بها كل دولة.
ورأى أن الديمقراطي���ة تقوم على
عناصر عديدة ومتكاملة تهدف إلى
الحد من أطماع الس���لطة السياسية
في االس���تحواذ على القوة المفرطة،
وذلك حفاظا على حريات المواطنين،
وتفت���ح أمامه���م أب���واب التمثي���ل
الش���عبي من خالل االنتخابات التي
تسمح لهم بتعيين الحكام وترسيخ
مبدأ التداول للسلطة.
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وبي���ن صوالح���ة ،أن م���ن ش���روط
تحقيق الحكم الديمقراطي الرشيد،
احت���رام حقوق اإلنس���ان كالحق في
العمل والتعلي���م والصحة والرعاية
االجتماعية.
وتابع" :إن العبرة تكمن في تجسيد
ه���ذه الحق���وق وممارس���تها بحرية
كامل���ة عل���ى أرض الواق���ع ،لتؤدي
إلى المش���اركة في صن���ع القرارات،
والمس���اواة بي���ن المواطني���ن ف���ي
الحقوق والواجبات دون تمييز عرقي
أو عقائدي أو فكري أو جنسي".
وأضاف" :إن الشرط الثاني ،يتمثل
بالت���داول الس���لمي للس���لطة ،على
قاع���دة أن ال وجود لمعنى التعددية
دون وجود مبدأ تداول الس���لطة وفق
آلي���ات تس���يير ش���ؤون المجتمع"،
قائ�ل�ا" :إن اس���تمرار الس���لطة دون
تغيير وأيدي جهة واحدة ،يؤدي إلى
تفاقم الفساد والتسلط".
وعبر صوالحة ،عن اعتقاده أن تحفيز
المشاركة السياس���ية ،يتم من خالل
المناقش���ة االنتخابية وما تتطلبه من
تجمي���ع وحش���د ألص���وات الناخبين،
ومن خ�ل�ال االنتخاب���ات الديمقراطية
التي تحفز التش���اور ،واس���تطالع آراء
الش���عب ف���ي عملية الحك���م الصالح،
وبمرور الوقت س���يؤدى هذا بالتأكيد
إلى الحوار الش���عبي العام ،واالنشغال
بالعمل العام والمش���اركة فيه ،وصوال
إلى تراكم رأس المال االجتماعي.

رام الله " -األيـام" :أفاد نادي األس����ير ،أمس ،بأنه تم وضع اللمس����ات األخيرة لتش����كيل
قيادة مركزية موحدة ألس����رى حركة فتح في سجون االحتالل بالشمال ،وذلك بعد محاوالت
جادة من كوادر الحركة المتواجدة في سجون "جلبوع" ،و"شطة" ،و"هداريم" ،و"مجدو".
وق���ال المدير العام لنادي األس���ير عبد العال العناني ،حس���ب بيان للنادي ،أمس ،إن
ذلك من ش���أنه توحيد الموقف الفتحاوي تجاه مختلف القضايا ،وعلى رأسها مواجهة
التحديات مع إدارة الس���جون العامة في إسرائيل ،مشيرًا إلى ان ذلك تم بهدف الدفع
باتجاه اس���تكمال دائرة التنسيق مع األسرى في س���جون المنطقة الجنوبية لتشكيل
قيادة مركزية موحدة تجمع بين قيادة "فتح" في جميع السجون.
وأوض���ح العنان���ي أن هذا ب���دوره يعزز دور أس���رى حركة فتح في س���جون االحتالل،
ويس���اعد على بلورة تصور موحد تجاه كل القضايا التي تهم الحركة الوطنية األسيرة
في السجون.

حميد يطلع أعضاء "التواجد
الدولي" الجدد على أوضاع الخليل
الخلي���ل " -وفا" :أطل���ع محافظ الخليل كام���ل حميد ،أمس ،األعض���اء الجدد في بعثة
التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل ،على الوضع العام في المحافظة ،وانتهاكات
االحتالل ومستوطنيه.
ورحب حميد باألعضاء ،مس���تعرضا الوضع في محافظة الخليل وما يعانيه المواطنون
جراء ممارس���ات االحتالل ومس���توطنيه في البلدة القديمة من المدينة ،ومس���افر يطا
والمناطق القريبة من الجدار والمستوطنات وانتهاكه كافة األعراف والمواثيق الدولية.
وأك���د أن محافظة الخليل تتعرض لهجمة شرس���ة من قبل االحتالل تهدف لترحيل
المواطنين من أراضيهم لصالح التوس���ع االس���تيطاني وتهويد المنطقة ،والتي كان
آخرها محاوالت الس���يطرة على الحرم اإلبراهيمي الشريف وعمليات الحفر في األماكن
األثرية.
ودعا إلى رفع كافة التقارير التي ترصدها بعثة التواجد الدولي والتي توثق انتهاكات
االحتالل ومستوطنيه ،ووضعها أمام العالم بأسره حتى تتوقف هذه الممارسات.
من جهتهم ،عبر أعضاء البعثة عن ش���كرهم للمحافظ على حس���ن االس���تقبال وعلى
المعلومات والشرح المفصل للوضع في المحافظة.

إعالن طرح عطاء
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دولة فلسطين
وزارة األشغال العامة واإلسكان
دائرة العطاءات المركزية
لصالح وزارة األشغال العامة واإلسكان
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مالحظة :رسوم اإلعالن على َمن يرسو عليه العطاء.

دائرة العطاءات المركزية

جني���ن " -األيام" تس���بب اإلهمال
بحريق منزل في قري���ة عنزة جنوب
جنين ،أمس ،بحس���ب م���ا أكده بيان
إلدارة العالق���ات العامة واإلعالم في
الدفاع المدني.
وأف���اد البي���ان أن أطق���م الدف���اع
المدن���ي ف���ي مرك���ز جب���ع ،أخمدت
النيران التي نشبت في المنزل الذي
كانت النيران مشتعلة داخل المطبخ
فيه ،وباش���رت األطق���م بمحاصرتها
وعزل المناطق اآلمنة عن المشتعلة،
وإخم���اد الني���ران والحيلول���ة دون
امتداده���ا إلى باقي أرج���اء المنزل،
وحصر األضرار بالمطبخ.

"عوفر العسكرية" تمدد اعتقال
وشحة والقيسي  12يومًا
رام الله " -األيام" :مددت محكمة عوفر العس���كرية ،أمس ،اعتقال الش���ابين
فادي وشحة ( 27عامًا) وسامر القيسي ( 28عامًا)  12يومًا للتحقيق.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية األسير وحقوق اإلنسان في بيان صحافي امس
أن الش���ابين يخضعان اآلن للتحقيق في مركز تحقيق المسكوبية في القدس،
كما ويستمر منعهما من زيارة محام.
وكانت قوات االحتالل قد اعتقلت الشابين خالل مداهمة قرية بيرزيت شمال
رام الل���ه الخميس الماضي ،حيث قامت خالل المداهمة بإعدام الش���اب معتز
وش���حة ( 25عامًا) خارج نطاق القانون بالرصاص ،بعد أن حاصرت منزل عائلته
لعدة ساعات وهدمت أجزاء منه باستخدام الصواريخ والقنابل والجرافات ،بعد
أن أجبرت عائلة وشحة على مغادرة المنزل.
وتعمل مؤسس���ة الضمير وبالتعاون مع مؤسسة الحق اآلن على إجراء تحقيق
شامل ومفصل حول الحدث.
وكان فادي وشحة قد أعتقل مرتين سابقًا في األعوام  2004و ،2007أما سامر
القيسي فقد أعتقل إداريًا عام .2007
بسم الله الرحمن الرحيم

دولة فلسطين
ديوان الموظفين العام

إعالن مقابالت شفهية
للعمل في وزارة االعالم
تعل���ن وزارة االعالم وبالتنس���يق م���ع ديوان الموظفي���ن العام عن موعد إج���راء المقابالت
الشفهية للمتقدمين لشغل وظيفة ( امين صندوق).
وذلك حس���ب الموعد والكشف المشار إليه أدناه ( األسماء منشورة على الموقع االلكتروني
لديوان الموظفين العام):

علم���ا أن المقابلة س���يتم عقدها في مق���ر وزارة االعالم/رام الل���ه /الماصيون/مقابل فندق
السيزر/بجانب وزارة العدل.
لالط���الع على أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة يرجى زي���ارة الموقع االلكتروني لديوان
الموظفين العام)www.gpc.pna.ps( :
وزارة االعالم
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اعالن اجتماع هيئة عامة غير عادية
لشركة سينما جنين م .خ .م
يعلن الطالع العموم ان اغلبية الش���ركاء في شركة سينما جنين
قرروا عقد اجتماع هيئة عامة غير عادية للمساهمين في الشركة
وذل���ك بحضور عطوفة مراقب الش���ركات المحترم  ،وذلك لبحث

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي جلجليا /لجنة مشاريع
يعلن مجلس قروي جلجليا -وبالتعاون واش���راف وزارة الحكم المحلي بتمويل من المصرف
العرب���ي للتنمي���ة االقتصادي���ة في افريقي���ا بادارة صن���دوق االقصى – البنك االس���امي
للتنمية ،عن طرح عطاء المرحلة األولى من تأهيل الش���ارع الرئيسي وذلك وفقا للمخططات
والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع  ،فعلى الراغبين
في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية :
- 1يجب على المقاول أن يكون مسجا لدى «اتحاد المقاولين ومصنفا» لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة .
 - 2يجب على المقاول أن يكون مسجا « رسميًا » في دوائر الضريبة .
 - 3يج���ب على المق���اول تقديم كفالة تأمي���ن ابتدائي بقيم���ة  2600دوالر وذلك بكفالة
بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم أو ش���يك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات
الشخصية او المبالغ النقدية .
 - 4األسعار غير شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة صفرية .
 - 5لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون ابداء األسباب .
 - 6يجب أن تكون األسعار بالدوالر األمريكي .
 - 7كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء من
مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  300شيكل أو ما يعادلها .
 - 8أخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة  12ظهرًا من يوم األحد الموافق 2014/3/16م في
مقر الهيئة المحلية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
 - 9االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االحد الموافق 2014/3/9م الساعة  10صباحًا .
 - 10فت���ح المظاريف يوم األح���د الموافق 2014/3/16م الس���اعة  12ظهرًا في مقر الهيئة
المحلية .
 - 11رسوم اإلعان في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
 - 12لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المجلس وذلك خال س���اعات الدوام الرس���مي او
االتصال على رقم هاتف  022810960او جوال رقم . 0599205379

يعلن مجل���س قروي كفر عقب وبتموي���ل ذاتي من صندوق المجل���س عن طرح عطاء
تأهي���ل وترقيع طرق داخلية /كفرعقب وذلك وفق���ا للمخططات والمواصفات وجداول
الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع ,فعلى الراغبين في التقدم لهذا
العطاء مراعاة الشروط التالية:
 .1يجب على المقاول ان يكون مس���جال لدى اتح���اد المقاولين ومصنفا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
 .2يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفالة تامين ابتدائ���ي بقيمة  5%من قيمة العطاء
وذل���ك بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن 90يوم او ش���يك بنكي
مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.
 .4االسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.
 .5لجنة فتح العطاء غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء السبب.
 .6يجب ان تكون االسعار بالشيكل االسرائيلي.
 .7كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من
العط���اء من مقر المجلس ابتداءًا من يوم االثنين الموافق  2014/3/3وحتى يوم
االحد الموافق  2014/3/9مقابل مبلغ غير مسترد وقدره مئتان شيكل .
 .8اخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة  11:00ظهرا من ي���وم االثنين الموافق
 2014/3/10في مقر المجلس مع العلم انه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد .
 .9فتح المظاريف يوم االثنين الموافق 2014/3/10الساعة 11:30في مقر المجلس.
 .10رسوم االعالن في الصحف على من يرسوا عليه العطاء.
 .11لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة المجلس وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي
من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا او االتصال على االرقم التالي:
مجلس قروي كفر عقب 02-2346552:
جودي ابو عيشة :رئيس مجلس قروي كفر عقب.

وزارة الحكم المحلي/دائرة المشاريع
مجلس قروي جلجليا

الموضوعات التالية -:

إعـــالن عطـــاء

 .1مناقشة التقارير المالية للشركة وتخمين الموجودات واالصول.
 .2اقرار قائم���ة المالكي���ن والتعديالت الجاري���ة عليها منذ
تأسيس الشركة وحتى تاريخه.

اإلغاثة اإلسالمية

 .3انتخاب مجلس ادارة للشركة

بسم الله الرحمن الرحيم

 .4أية امور اخرى.
وذلك يوم االربعاء الموافق ( )2014/3/12الساعة ( 12ظهرا) في
مقر سينما جنين مقابل الكراج .
وكيل المساهمين

دعوة لتقديم عطاء رقم ()2014/02/9:1
مشروع أعمال إضافية لمباني وزارة األشغال العامة واإلسكان
ووزارة االقتصاد الوطني ووزارة الداخلية في مجمع الوزارات ـ رام الله
 .1تدعو وزارة األشغال العامة واإلسكان المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية
فـــي مجال األبنيـــة (درجة ثالثة فأعلى) التقـــدم بعطاءاتهم في مظاريـــف مغلقة لتوريد
وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.
 .2يمكن للمقاولين الحصول على أية معلومات إضافية من وزارة األشغال العامة واإلسكان
من اإلدارة العامة لألبنية على تلفون .022973121
 .3يمكن الحصول على نسخة من وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية في مبنى وزارة
ً
ابتداء من تاريخ  2014/2/27مقابل
األشـــغال العامة واإلسكان خالل ساعات الدوام الرسمي
رسم غير مسترد بقيمة  500شيكل ،يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب إيرادات وزارة
المالية ـ األشغال على حســـاب رقم  3001/219000/8في البنك ،وبناء على تقديم شهادة
تصنيف سارية المفعول من لجنة التصنيف الوطنية.
 .4يجـــب ان يرفق العطاء بتأميـــن (كفالة المناقصة) بقيمة  25000شـــيكل لصالح وزارة
االشغال العامة واالسكان كما ورد في جدول بيانات العطاء .بحيث تكون العروض والكفاالت
صالحة لمدة  90يوما من تاريخ فتح المظاريف حتى .2014/6/16
 .5جميـــع المقاولين مدعوون للمشـــاركة في الجولة الميدانيـــة واالجتماع التمهيدي يوم
األحد الموافق  2014/3/9الساعة  10:00صباحًا في مقر وزارة األشغال العامة واإلسكان.
 .6آخـــر موعد لتقديم عـــروض المناقصة وفتح المظاريف  12:00ظهـــرًا من يوم األربعاء
الموافق .2014/3/19
دائرة العطاءات المركزية
العنوان :وزارة األشغال العامة واإلسكان
أم الشرايط – دوار األمين ،البيرة – الضفة الغربية
تلفون00970 2 2987 888 :
فاكس00970 2 2987 890 :

إخماد حريق بمنزل
في عنزا جنوب جنين

النه���ر في منطقة بحي���رة طبريا في فترة قب���ل الميالد،
والفيل الذي كان في غزة /آخر تسجيل له عام  30ق .م.
وأشار إلى أن الظروف البش���رية المتغيرة في المنطقة
أدت إلى اس���تغالل معظم أراضي فلس���طين ،ما انعكس
س���لبا على وجود األراضي الواس���عة /الطبيعية والزراعية
التي يمكن أن تعيش فيها أن���واع الحيوانات المختلفة،
كم���ا أثر االحت�ل�ال اإلس���رائيلي بدرجة عالي���ة جدا على
الطبيعة الفلس���طينية ،وتمثل ذلك بإقامة مستعمراته
في المناط���ق المحمي���ة والمحميات الطبيعية ،وإنش���اء
الطرق االلتفافية وبناء الجدار العنصري العازل وسيطرته
شبه الكاملة على المياه.
وختم البي���ان' :مع هذا ما زالت فلس���طين تحتوي على
العدي���د من أنواع الحيوانات البري���ة ،المهددة باالختفاء
ف���ي معظمها ،خاصة تلك التي يزي���د حجمها عن األرنب
البري ،فجميعها مهددة باالختفاء من طبيعة فلس���طين،
بس���بب أعمال الصيد الجائر في الوق���ت الحاضر من قتل
الغزالن البري���ة والنيص والطيور الجارحة والمغردة ،وقلع
األشجار المنتمية لطبيعة فلسطين ،فجميع هذه األعمال،
يجب أن تتوقف ،وأن تسن القوانين من مؤسسات السلطة
الوطنية ،خاصة وزارة الزراعة وس���لطة جودة البيئة ،رغم
الجهد المميز ال���ذي يقومون به ،وضرورة تضافر الجهود
مع الجه���ات الحكومية األخرى مثل وزارة الداخلية /األمن
والمؤسس���ات األهلي���ة ذات االختص���اص ،لوق���ف إيذاء
الطبيعة الفلسطينية ومكوناتها'.

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي كفر عقب

 .1امين صندوق  ،يبدأ باس���م ايوب محمد محمود ش���بارو وينتهي باسم محمد امين
خيفو حسب الكشف رقم ( .)1تبدأ المقابله في تمام الساعه التاسعة صباحًا.

تعلن بلدية الخليل عن طـرح عـطاء إعادة تأهيل وصيانة طرق داخلية في مدينة الخليل عطاء رقم
( )HME 17/2014فعلـــى المقاولين المؤهلين الراغبين بالمشـــاركة في العطاء التوجه إلى دائرة
العطـــاءات والتوريدات المركزية في البلدية أثناء أوقات الدوام الرســـمي للحصول على كراســـة
العطاء وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشـــروط المرفقة العامة و الخاصة
بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ثمن نسخة العطاء  300دينار أردني غير مسترده.
يرفق تامين بقيمة  % 5من قيمة العطاء على شكل كفاله بنكيه أو شيك بنكي مصدق
ساري المفعول لمدة  90يوما.
آخـــر موعد لتســـليم العطـــاءات الســـاعة الثانية عشـــرة ظهرًا من يـــوم الثالثاء
الموافـــق( )2014-3 - 18في مقر البلدية مع العلم أنـــه لن يقبل أي عطاءات بعد
هذا الموعد.
عروض األسعار المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها.
فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق ( )2014-03-18في مقر البلدية مع العلم انه لن يقبل
أي عطاءات بعد هذا الموعد ,ســـيتم فتح عروض األســـعار بحضور الموردين أو ممثليهم
الذين يرغبون بذلك .
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال «لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا» لدى لجنة التصنيف
الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثانية.
يجب على المقاول أن يكون مســـجال رســـميا في دوائر الضريبة وإحضار شـــهادة خصم
مصدر سارية المفعول.
األسعار شامله جميع أنواع الضرائب والرسوم.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
البلدية غير ملزمه بأقل األسعار دون إبداء األسباب.
األسعار المقدمة بعملة الشيكل.
للمراجعة واالستفسار يرجى مراجعة دائرة العطاءات والتوريدات في بلدية الخليل على
األرقام التالية  :تلفون رقم ( )2228121-1-2-3فاكس رقم ()2215889
أ .د .داود الزعتري
رئيس بلدية الخليل

بيت لح���م ـ "وفا" :أص���درت جمعية الحي���اة البرية في
فلسطين ،ومقرها مدينة بيت ساحور ،أمس ،بيانا صحافيا
لمناس���بة االحتفال العالمي لحماي���ة الحياة البرية ،الذي
يص���ادف الي���وم ،والذي يحتف���ل فيه ألول م���رة من قبل
منظمة األمم المتحدة.
وق���ال بيان الجمعي���ة' :لم تحظ منطقة ،بمثل مس���احة
فلسطين ،بتنوع نباتي وحيواني ،كما حظيت به فلسطين،
فقد تم تس���جيل م���ا يقارب  110أصن���اف حيوانية و540
صنف���ا من الطي���ور ،وأكثر من  2700صنف م���ن النباتات،
وعش���رات اآلالف من الحش���رات التي تم اكتشافها وتلك
التي لم تكتشف أصنافها بعد.
وأوضحت أن الس���بب في كثرة هذه األصناف يعود إلى
احتواء فلسطين على تنوع كبير من التضاريس واألقاليم
المناخي���ة المختلفة ،الت���ي تبدأ من المن���اخ الرطب إلى
المناخ الصحراوي ،إضافة إلى موقع فلس���طين في ملتقى
ثالث قارات ،والتي ميزت هجرة الطيور فيها ،حيث تصل
أعداده���ا إلى ما يقارب  500مليون طير يهاجر فصليا من
أوروبا إلى إفريقيا عبر فلس���طين ذهابا في الخريف وإيابا
في الربيع.
وأضاف البيان' :رغم التنوع التضاريسي والمناخي التي
تتمتع فيه فلسطين ،إال أن الحيوانات البرية التي تعيش
فيه���ا حاليا تع���د قليلة جدا إذا ما قورن���ت بما كان فيها
سابقا ،حيث كان يعيش فيها األسد (آخر تسجيل له كان
عام  1630بمنطقة نهر األردن /الشريعة) ،والزرافة وفرس
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يوم الخميس الموافق  ،2013/03/06موعد المقابله للوظيفة التالية:

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بلدية الخليل

"الحياة البرية" :فلسطين تحظى
بتنوع نباتي وحيواني كبير ومهم

م .محمد جرار

JERUSALEM DISTRICT ELECTRICITY CO. LTD.

إعالن طرح عطاء رقم 2014/28
بناء موقع إلكتروني خاص لشركة الكهرباء وصيانته
تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن طرح عطاء رقم  2014/28لبناء
موقع إلكتروني خاص للشركة ،يحتوي على صفحات إلكترونية لتقديم
خدمات لمشتركي الشركة من خالل ربطه مع البرامج المختلفة عن طريق
 Web Servicesخاصة وبأعلى درجات الحماية.
وعليه فمن يرغب بشراء نسخة مستندات المناقصة وملحقاتها التوجه إلى
مدير مكتب مجلس اإلدارة وشؤون المساهمين خالل الدوام الرسمي ودفع
رسوم  1000شيكل غير مسترد اعتبارًا من .2014/3/3
آخر موعد لتسليم نسخ مستندات العطاء الساعة الحادية عشرة من تاريخ
 2014/4/3إلى مدير مكتب مجلس اإلدارة وشؤون المساهمين في مكتب
الشركة الرئيسي بالقدس /شارع صالح الدين .15
اإلدارة
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

إلى السادة مساهمي الشركة العقارية التجارية
لالستثمار المحدودة
دعوة الجتماع الهيئة العامة العادي
للشركة العقارية التجارية لالستثمار ش .م .ع
يتش���رف مجلس إدارة الش���ركة العقارية التجارية لالس���تثمار
المس���اهمة العامة المحدودة ،دعوة مساهميها لحضور اجتماع
الهيئة العام���ة العادي عن الس���نة المالي���ة المنتهية في /31
كانون األول لعام 2013م ،الذي س���يعقد في مبنى الهالل األحمر
الفلسطيني بمدينة البيرة ،وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة
م���ن يوم األربعاء المواف���ق  ،2014/3/19للنظر في جدول األعمال
الذي سبق أن أرسل لحضراتكم.
يرجى التفض���ل بحضوركم لالجتماع ش���خصيًا لضمان اكتمال
النصاب القانون���ي واتخاذ القرارات المرجوة أو توكيل مس���اهم
آخر عنكم وذلك بعد تعبئة س���ند التوكيل المعتمد لدى الشركة
وإيداعه لدى مقر الش���ركة الرئيس���ي ،وذلك قبل ثالثة أيام من
موع���د االجتماع .علمًا بأن���ه يمكن الحصول على س���ند التوكيل
من مقر الش���ركة ،كما يرجى من السادة المس���اهمين الممثلين
لشركات أو مؤسسات أو أي شخص اعتباري عام تثبيت تمثيلهم
بموجب تفويض رسمي لحضور االجتماع.
مع االحترام
رئيس مجلس اإلدارة

تعلن اإلغاثة اإلسالمية عبر العالم– فلسطين
عن طرح عطاء رقمWB.02.2014
مشروع تأهيل بيوت األيتام في منطقة قباطية/
محافظة جنين
1435هـ  - 2014م

اإلغاثة اإلسالمية

تعلن اإلغاثة اإلس���امية –مكتب فلس���طين عن طرح عطاء أعمال مشروع تأهيل بيوت األيتام
في منطقة قباطية  /محافظة جنين والممول من اإلغاثة اإلس���امية  /امريكا  ,يمكن للمقاولين
والش���ركات الراغبة باالش���تراك في هذا العطاء الحصول على وثائق العطاء من مكاتب اإلغاثة
اإلسامية من رام الله على العنوان التالي:
رام الل���ه :عم���ارة علي عثم���ان زايد ،بطن الهوا ،ش���ارع بيتونيا ،خلف مركز أب���و ريا للتأهيل
هاتف):2974643 (02
مقابل رس���م غير مس���ترد قدره (  (300شيكل ثاثمائة ش���يكل تودع في الحساب البنكي
لإلغاثة اإلس���امية تحت رقم  221660في بنك فلسطين المحدود وذلك من الساعة الثامنة
والنصف صباحا ًوحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ابتداء من يوم االحد الموافق2014/03/ 02
وحت���ى يوم الثاثاء الموافق2014 /03/ 11خال أوقات العمل الرس���مية ما عدا أيام الجمعة
والسبت وذلك حسب الشروط التالية:-
يجب أن تكون األسعار بالشيكل شاملة ضريبة القيمة االضافية.
يجب على المتقدم للعطاء أن يكون حاصا ًعلى التراخيص الازمة لمزاولة المهنة.
على من يرسو علية العطاء تقديم فاتورة ضريبية و شهادة خصم بالمصدر.
يجب ان تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن  60يوم من تاريخ تسليم العطاء.
يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5%من قيمة العطاء بإسم اإلغاثة اإلسامية -فلسطين
وذلك إما بكفالة بنكية س���ارية المفعول لمدة ال تقل عن  60يوما ًمن تاريخ تقديم العطاء او
بشيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية او المبالغ النقدية.
مدة تنفيذ المشروع  50يوم تقويميا شاملة اإلجازات واألعياد ابتداء من استام أمر التكليف.
يجب أن يكون المقاول مؤها ًومس���جا ًلدى لجنة التصني���ف الوطنية  ،تخصص أبنيه وأن
يرفق ما يثبت قدرته على تنفيذ مثل هذه المشاريع.
س���يتم ترتيب زيارة ميدانية للموقع يوم االربعاء الموافق2014 /03/ 05الس���اعة العاش���رة
صباحا في مكتب االغاثة االسامية في جنين /شارع الناصرة.
علما ًبأن اخر موعد لتس���ليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم فى مكاتب اإلغاثة اإلسامية
فى رام الله الساعة الواحدة والنصف ظهرا ًمن يوم الثاثاء الموافق2014 /03/ 11ولن تقبل
اى عطاءات بعد هذا الموعد.
س���يتم فتح مظاريف العطاءات فى مكاتب اإلغاثة اإلس���امية فى رام الله فى نفس الموعد
بحضور من يرغب من ممثلي الش���ركات والمقاولون المتقدمة للعطاء فى نفس موعد تسليم
العطاءات.
رسوم اإلعان على من يرسو عليه العطاء.
اإلغاثة اإلسامية غير ملزمة بأقل االسعار.
يحق لاغاثة االسامية تجزئة أو إلغاء العطاء دون إبداء األسباب

لالستفسار :يمكنكم اإلتصال مع مسؤول المشتريات – اإلغاثة اإلسالمية  -مكتب فلسطين
تليفون )20( 3464792 :

