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للعام 2017م لألطفال األيتام  تعلن اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين عن طرح عطاء توريد وتوزيع مالبس الشتاء 
المكفولين لدى اإلغاثة اإلسالمية في جميع محافظات قطاع غزة حسب جدول الكميات واالسعار فعلى الراغبين 

في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية:

اسم المشروعرقم العطاء#
ثمن نسخة 

العطاء
موعد الطرحعملة العطاء

الموعد النهائي لتقديم العطاء

الساعةالتاريخ

123/2017

الشتاء  مالبس  وتوزيع  توريد 
األيتام  لألطفال  للعام2017م 
المكفولين لدى اإلغاثة اإلسالمية 

في جميع محافظات قطاع غزة

2017/10/232017/11/06PM 1:30:00شيكل100 شيكل

وذلك حسب الشروط التالية:

1( األسعار بالشيكل وال تشمل قيمة الضريبة المضافة.
2( األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

3( تقديم فاتورة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتعبئة نموذج خصم مصدر من ضريبة الدخل.
4( تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 2000 شيكل باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين وذلك إما بكفالة بنكية سارية 
المفعول لمدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تقديم العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية 

أو المبالغ النقدية.
اإلغاثة  العطاء من مكتب  وثائق  الحصول على نسخة من  العطاء  باالشتراك في هذا  الراغبة  للشركات  يمكن   )5
اإلسالمية حسب العنوان التالي: غزة: الرمال الجنوبي، عمارة الدولي 2، شارع مدحت الوحيدي، بالقرب من مفترق 

جامعة األزهر.
6( سيتم فتح مظاريف العطاء في مكتب اإلغاثة اإلسالمية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة 

للعطاء في نفس موعد تسليم العطاء.
مالحظات هامة

1. العطاء قابل للتجزئة.
2. ثمن نسخة العطاء غير مستردة.

3. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.

4. يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

5. اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

لالستفسار: يرجى اإلتصال على دائرة المشتريات هاتف رقم: 2833343-08 فاكس 08-2844606
http://www.irpal.ps/tenders لمتابعة اعالنات العطاءات procurement@irpal.ps:أو عبر البريد االلكتروني

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليل
اعالن طرح عطاء

تعلن بلدية الخليل عن إعادة طرح
شراء مالبس لالطفائيين وعمال النظافة

HME G22/2017 عطاء رقم
فعلى الراغبين بالمشاركة في العطاء التوجه الى دائرة العطاءات والتوريدات في 
البلدية أثناء الدوام الرسمي للحصول على كراسة العطاء حسب الشروط التالية :

• ثمن•نسخة•العطاء•100•شيكل•غير•مستردة•.	
• أو•شيك•	 العطاء•على•شكل•كفالة•بنكية• 5•%•من•قيمة• يرفق•تأمين•بقيمة•

مصدق•ساري•المفعول•لمدة•90•يوم•.
• آخر•موعد•لتسليم•كراسة•العطاء•الساعة•الواحدةمن•ظهر•يوم•االثنينالموافق•	

2017/11/6,•مع•العلم•انه•لن•يقبل•أي•عطاء•بعد•هذا•الموعد•.
• فتح•المظاريف•يوم•االثنينالموافق2017/11/6•الساعة•الواحدة•ظهرا•في•مقر•	

بلدية•الخليل.
• األسعار•شاملة•جميع•أنواع•الضرائب•والرسوم•.	
• رسوم•اإلعالن•في•الصحف•على•من•يرسو•علية•العطاء•.	
• البلدية•غير•ملزمة•بأقل•األسعار•دون•إبداء•األسباب•.	
• األسعار•المقدمة•بعملة•الشيكل•.	
• للبلدية•الحق•في•تجزئة•العطاء.	
• للبلدية•الحق•في•تأجيل•العطاء•أو•إلغاؤه.	
• للمراجعة•واالستفسار•يرجى•مراجعة•دائرة•المعطاءات•والتوريدات•في•البلدية•	

على•األرقام•التالية:•تلفون•رقم•)3-2-2228121(•فاكس•رقم•)2215889(.

أ.تيسير ابو اسنينة
رئيس بلدية الخليل

الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن

دعوة لحضور إجتماع

الهيئة العامة السنوي العادي وغير العادي

عماًل بأحكام قانون الش���ركات غير الربحية والنظام الداخلي للش���ركة المعمول بهما، يسر مجلس 

إدارة الش���ركة الفلس���طينية لإلقراض والتنمية –  » فاتن “ ، دعوتكم لحضور اإلجتماع الس���نوي 

العادي وغير العادي للهيئة العامة للشركة المزمع عقده يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2017، في 

تمام الساعة الحادية عشرة  ظهرًا في مقر الشركة برام الله وغزة )من خالل االتصال المرئي فيديو 

كونفرنس( ، وفقًا لجدول األعمال التالي:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة العادي:	   

-  اعتماد التقريرين المالي واإلداري لعام 2016.

-  ابراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31.

-  انتخاب مدقق حس���ابات خارجي للش���ركة للعام )2017( وتفويض مجلس اإلدارة 

بتحديد األتعاب.

-  انتخاب مجلس ادارة للشركة للدورة الجديدة.

      جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي:	 

-  تعدي���ل المادة 36 في النظام الداخل���ي ليصبح الحد األدنى لعدد اجتماعات مجلس 

اإلدارة ستة اجتماعات بداًل من أربعة اجتماعات وذلك انسجامًا مع القوانين والتعليمات 

النافذة.

-  تعدي���ل المادة 27 في النظ���ام الداخلي بتمديد فت���رة دورة عضوية مجلس اإلدارة 

لتصبح ثالث سنوات بداًل من سنتين.

الس���ادة أعضاء الهيئة العامة، يمكنكم الحصول على نسخة من التقرير السنوي من خالل الموقع 

االلكتروني للشركة www.faten.org أو االتصال بمقر الشركة الرئيسي في رام الله على هاتف 

رقم 2961470/1/3-02 أو من خالل أي فرع من فروعنا.

مجلس إدارة الشركة الفلسطينية لإلقراض والتنمية – فاتن

 فرص عمل
 

  المسمى الوظيفي: اخصائي عالج طبيعي، مكان العمل : االدارة العامة  -البيرة ،شارع القدس

 المواصفات الوظيفية:

* شهادة بكالوريوس عالج طبيعي من جامعة معترف بها.

* مزاولة مهنة سارية المفعول من وزارة الصحة الفلسطينية ونقابة العالج الطبيعي الفلسطينية.

* خبرة التقل عن سنتين .
  المسمى الوظيفي : اخصائي سمع ونطق ، مكان العمل : االدارة العامة  -البيرة ،شارع القدس

المواصفات الوظيفية :

 *شهادة بكالوريوس سمع ونطق من جامعة معترف بها.

*مزاولة مهنة سارية المفعول من وزارة الصحة الفلسطينية .

*خبرة التقل عن سنتين .

على من يجد/ تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة ارسال السيرة الذاتية الى البريد االلكتروني

 jobs@palestinercs.org.

 اخر موعد لتقديم الطلبات :  2017/10/29، لالطالع على التفاصيل  والمهام لكل شاغر من الشواغر

المعلنة يجب الدخول على الموقع االلكتروني الخاص بالجمعية :

 www.Palestinercs.org

إعالن صادر عن جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية
استدراج عروض أسعار مدربين في مجال  االعاقة و الدعم النفسي

ضمن مشروع بناء قدرات أمهات األشخاص ذوي االعاقة فان جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية  
تدعو شركات و مراكز التدريب لتقديم عروض أسعار بالظرف المختوم لمدربين متخصصين في مجاالت 

االعاقة حسب المواصفات و الشروط التالية :
مدرب في مجال العالج طبيعي عدد 1. 1
مدرب في مجال العالج الوظيفي عدد 1. 2
مدرب في مجال عالج النطق عدد 1. 3
مدرب في مجال الدعم النفسي عدد 1. 4

على أن تتوفر لديهم الشروط التالية:
• شروط خاصة:	
شهادة علمية في مجال التخصص نفسه من جامعة معترف بها.	 
خبرة عملية ال تقل عن سنتين.	 
خبرة في مجال التدريب و نقل المهارات.	 
المستويات 	  مختلف  من  األمهات  مع  التعامل  من  تمكنه  عالية  شخصية  مهارات  يمتلك 

التعليمية و الثقافية.
قادر على صياغة و اعداد المادة التدريبية المناسبة و توفير ما يلزم من وسائل و أدوات التدريب.	 
معرفة جيدة بحقوق األشخاص ذوي االعاقة. 	 
قدرة على كتابة التقارير. 	 
• شروط عامة : 	
أن يكون المركز أو الشركة التدريبية لديه ترخيص من الدوائر الرسمية.	 
تقديم فاتورة ضريبية و سند قبض رسمي.	 
الجمعية غير ملزمة بقبول اقل األسعار بدون إبداء األسباب.	 
رسوم اإلعالن في الصحيفة على من يرسو عليه العرض.	 
بعد االنتهاء من التدريب عليه ان يقوم بتسليم المادة التدريبية للجمعية	 
سيتم فتح المظاريف يوم السبت الساعة الحادية عشر صباحا في مقر جمعية حنان.	 
موعد تسليم عروض االسعار من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية عشر ظهرا	 

الكفاءة  نفسها  في  تجد  و  أعاله  الشروط  عليها  تنطبق  التي  التدريب  شركات  علي 
الحضور إلى مقر الجمعية الكائن في مخيم النصيرات بلوك “1” خلف شركة االتصاالت 
الموافق  الخميس  يوم  أقصاه  موعد  في  األول  الطابق  خوصة  أبو  عمارة  الفلسطينية 
سعر  فيه  موضح  السعر  عرض  لتسليم  ظهرا  عشر  الثانية  الساعة  حتى  2017/10/26م 
الساعة التدريبية و جدول بالمواضيع التدريبية المقترحة لكل تخصص علمًا بأنه سيتم 

تنفيذ 80 يوم تدريب لكل تخصص على مدار 5 شهور. 
للمراجعة واالستفسار هاتف رقم 082554630

مع فائق االحترام والتقدير،،،،
مجلس إدارة جمعية حنان للثقافة والتنمية المجتمعية

يوم تطوعي لقطف ثمار الزيتون باألراضي 
المهددة باالستيطان في سلفيت

س����لفيت - "األيام": نفذت هيئ����ة مقاومه الجدار 
واالس����تيطان وبمش����اركة منظم����ة تط����وع، امس، 
نش����اطًا تطوعيًا في سلفيت، لمس����اعدة المزارعين 
المحاذي����ة أراضيهم للمس����توطنات في المحافظة 
بقط����ف ثمار الزيتون، وذل����ك بالتعاون مع محافظة 
س����لفيت، وإقليم حركة فتح، وبلدية سلفيت، وعدد 
م����ن المؤسس����ات الرس����مية واألهلية، وحش����د من 

المواطنين في سلفيت.
ويهدف النش����اط ال����ذي تم تنفيذه بمش����اركة 
العشرات من المشاركين المتطوعين لتعزيز صمود 
المزارع على أرضه وتعميق االنتماء لدى المواطنين 
في تمس����كهم بأرضهم وتش����جيعهم على العمل 

التطوعي الجماعي المنتج وخاصة الشباب.
وأوضح رئيس هيئة مقاومة الجدار واالس����تيطان 
وليد عس����اف ان حملة قطف الزيت����ون في المناطق 
الس����اخنة، هي جزء من برنامج تعزيز الصمود الذي 
تنفذه الهيئة في األراضي الفلس����طينية بش����كل 
عام، ومناطق "ج: بشكل خاص، منوها إلى أن الحملة 
تس����تهدف 653 مزارعا ممن تقع أرضهم قريبا من 

المستوطنات ومعرضة العتداءات المستوطنين.
واش����ار الى أن الحملة الس����نوية، في موس����مها 
الثالث، تس����تهدف في كل عام فئ����ات مختلفة من 
المزارعي����ن، ته����دف لتمكينهم م����ن الوصول الى 
أراضيه����م، وم����ن عملية قط����ف الزيت����ون، وتقليل 

مشاركون في الفعالية.

التكاليف المادية على المزارعين.
واضاف عس����اف: نقوم في الحملة بالتنس����يق مع 
المحافظات والمؤسسات الحكومية واألهلية في كل 
محافظة من أجل المش����اركة ف����ي األعمال التطوعية 

في قطف الزيتون.
وأك����د د. عبد الل����ه كميل رئيس منظم����ة تطوع، 
على اهمي����ة مس����اندة المزارعين الس����يما القريبة 
اراضيه����م من القريب����ة من مس����تعمرات االحتالل، 

لتعزي����ز صمودهم في مواجهة اعت����داءات وجرائم 
المس����توطنين وجي����ش االحتالل الذي يس����تهدف 

شجرة الزيتون.
واوضح كميل ان هذه النش����اطات التي ستستمر 
حتى نهاية موس����م قط����ف الزيتون تحمل رس����الة 
مهم����ة لالحت����الل ب����أن الم����زارع ليس وحي����دا في 
الميدان، ورس����الة مهمة لألشبال والزهرات والشباب 

المتطوعين للمشاركة في هذه الفعاليات.

افتتــاح معرض الكتاب الخاص بمشــروع تحّدي القراءة في "الفرندز"
رام الل����ه - "األيام": افتتح وزي����ر التربية والتعليم العال����ي، صبري صيدم، 
أمس، معرض الكتاب الخاص بمشروع تحدي القراءة العربي، الذي تستضيفه 
مدرس����ة الفرندز في رام الله، وتنظمه وزارة التربية سنويًا بالتعاون مع اتحاد 
الناشرين الفلسطينيين، ويستهدف جميع طلبة المدارس والجامعات، حيث 
يوفر الكتب المتنوعة ذات األس����عار المناس����بة لكل الطلبة المنخرطين بهذا 

المشروع.
وش����ارك في حفل افتتاح المعرض رئيس اتحاد الناشرين، محمد سماعنة، 
ومدير عام العالقات الدولية والعامة في الوزارة نديم سامي، ومدير تربية رام 

الله والبيرة باسم عريقات، وأصحاب دور النشر وحشد من األسرة التربوية.
وأكد صيدم أهمية الكتاب في حياة الفلسطيني الذي ُعرف عنه دائمًا 
حب العلم والثقافة، وقال "العلم حياة الش���عوب ومحور تطورها ونموها 
ورفعتها"، مش���يدًا بجهود كاف���ة الطواقم التي أش���رفت على اإلعداد 

والترتيب لهذا المعرض.
وكانت األس����رة التربوية، اس����تقبلت، أمس، بطلة مس����ابقة تحدي القراءة 
العرب����ي الطالبة عفاف الش����ريف؛ التي نال����ت اللقب من بين س����بعة ماليين 
طالب عربي تنافسوا في هذه المسابقة، وكان في مقدمة المستقبلين الوزير 
صيدم، ووكيل الوزارة بصري صالح، والوكالء المساعدون، والمديرون العامون، 

وحشد من أسرة الوزارة.
وقال صيدم: جّسدت عفاف صورة الفلسطيني المميز والمبدع والقادر على 
اإلنج����از والنجاح ف����ي مختلف المحافل، خاصة الدولية منها، مش����ددًا على أن 

األسرة التربوية ترفع رأسها بعفاف وكل المبدعين من طلبة فلسطين.
وش����دد على أن مس����يرة اإلنجاز والتميز ألبن����اء وطلبة فلس����طين انطلقت 
ول����ن تتوقف، وأن الوزارة س����تبقى وفية دائمًا لإلب����داع والمواهب المختلفة، 

مستذكرًا َحصد العديد من الجوائز على المستوى الدولي.

قص شريط افتتاح المعرض.

ويختتم دورة ألعضاء نيابة مكافحة الجرائم المرورية 

النائب العام يبحث مع مسؤولين 
أردنيين التعاون في المجال القضائي

رام الله - "األيام": بحث النائب العام المستشار أحمد براك، مع رئيس المجلس 
القضائ����ي األردني محمد الغزو، ورئيس النياب����ات العامة األردني القاضي محمد 
سعيد الشريدة، أمس، آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجال 

القضائي.
وأش����اد براك، خالل اللقاء الذي ج����رى في العاصمة األردني����ة، عّمان، بالعالقة 
الثنائي����ة المتينة بي����ن البلدين، مقدمًا لمح����ة عن رؤية ورس����الة النيابة العامة 
وخطتها االستراتيجية وأهدافها المتعلقة بتعزيز سيادة القانون في فلسطين، 
ودور النياب����ة ف����ي حماية وص����ون الحقوق والحري����ات العامة كونه����ا تنوب عن 
المجتمع، وتقوم بتمثيله، بهدف الحفاظ على أمنه والدفاع عنه وصيانة سالمته.

واختتم النائ����ب العام إلى جانب مدير عام الصندوق الفلس����طيني لتعويض 
مصاب����ي حوادث الط����رق وضاح الخطي����ب، دورة تدريبية متخصص����ة في األردن 
ألعض����اء نيابة مكافحة الجرائم المرورية بعن����وان: "مبادئ التأمين � عقد التأمين 
المركبات � وقانون التامين الفلسطيني"، وذلك بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب 

واالستشارات المصري.
وأكد براك أهمية إنش����اء نيابة مكافحة الجرائم المرورية لما له من أثر إيجابي 
وكبير ف����ي تحقيق العدالة وتعزيز تطبيق القانون، ودعمه المتواصل للش����راكة 

والتعامل مع الصندوق وكافة الجهات الرسمية الشريكة، مقدما شكره للصندوق 
والقائمين علي����ه لحرصهم على تعزي����ز التعاون اإليجابي بم����ا يخدم المصلحة 

العامة وتطبيق القانون.
من جهته، أكد الخطيب أن الصندوق مؤسسة عامة وأن العاملين فيه حريصون 
على تحقيق رؤية الصندوق ورس����الته وتفعيل العمل المشترك مع كافة الجهات 
الشريكة وِفي مقدمتها النيابة العامة والشرطة والقضاء والمواصالت والضابطة 

الجمركية وهيئة مكافحة الفساد.
بدوره، بّين رئيس نيابة مكافحة الجرائم المرورية أش����رف مش����عل، أن الورشة 
جزء من سلس����لة الورش المشتركة التي يتم تنظيمها بشكل مشترك بين نيابة 
المرور والصندوق وتعكس بش����كل إيجابي كبير على كف����اءة العاملين في نيابة 

المرور.
وقال: تأتي الورشة التي تتم بالتنسيق مع مركز خبراء التدريب واالستشارات 
المصري في س����ياق برامج العمل المشتركة، الذي ينفذها الصندوق مع الجهات 
الش����ريكة، والهادفة لتعزيز بناء القدرات ونش����ر المعرف����ة التأمينية بما يكفل 
أفض����ل تطبيق لمواد القانون وتحقيق العدالة وخدمة بناء الدولة الفلس����طينية 

دولة القانون والنظام.

مشاركون في الدورة.

بلدية الخليل تشرع بتعبيد 
المقطع األخير من شارع واد الجوز

الخليل - "األيام": ش����رعت طواقم بلدية الخليل، أمس، وبناًء على توجيهات 
رئيس البلدية تيس����ير أبو سنينة بضرورة إنهاء أعمال التعبيد في شارع واد 
الجوز قبل بداية فصل الش����تاء، بتعبيد المقطع األخير من الش����ارع، الواصل 
بين منطقة الحاووز الثاني )البصة( وش����ارع دويربان، الذي يبلغ طوله 1.5 كم، 
وذلك بحضور نائب رئيس البلدية يوسف الجعبري، وعدد من أعضاء المجلس 

البلدي.
وقال رئيس قسم الطرق في بلدية الخليل سامر العويوي: إن صندوق تطوير 
وإقراض البلديات ساهم بتغطية جزء من تكلفة إعادة تأهيل شارع واد الجوز 
بمبلغ 400 ألف يورو، وس����اهم صندوق بلدية الخليل بتغطية الجزء اآلخر من 
تكلفة المش����روع، الذي تضمن توسعة أطراف الشارع وبناء أسوار استنادية 

وأرصفة، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، وتمديدات المياه والكهرباء.
من جهته، أش����ار الجعبري إل����ى أن البلدية عملت مؤخ����رًا على افتتاح عدد 
من الش����وارع المعبدة حديثًا والتي قامت بتأهيله����ا، وذلك في إطار رؤيتها 
لتحس����ين وتطوير البنية التحتي����ة في مدينة الخليل، وتنفيذ تحس����ينات 
واس����عة على ش����بكة الطرق، مبينًا أن ش����ارع واد الجوز يخدم عددًا كبيرًا من 
س����كان المنطقة، إضافة إل����ى عدد من المدارس والمس����اجد التي تقع ضمن 

نطاق المشروع.

"بكدار" يوشك على إنهاء األعمال 
بمسرحين لـ "القدس المفتوحة"

رام الل���ه - "األي���ام": أف���ادت دائرة المش���اريع في المجل���س االقتصادي 
الفلس���طيني للتنمية واإلعمار "بكدار"، أمس، بأن أعمال التنفيذ لمسرحي 
جامع���ة القدس المفتوح���ة في فرعيها بنابلس والخليل، قد ش���ارفت على 

االنتهاء.
وأوضح مدير المشاريع في "بكدار" المهندس رائد عنبتاوي، أن المشروعين 
بقيمة تقارب الملي���ون و600 ألف دوالر، بتمويل من صندوق النقد العربي، 

بإدارة البنك اإلسالمي للتنمية.
وأشار إلى أن المشروعين يهدفان لتعزيز العملية التعليمية في الجامعة، 
إضافة إلى أن توفير مس���ارح ضمن المواصفات العالمية يشجع النشاطات 

والعروض الفنية والثقافية، خاصة في ظل ندرة المسارح بفلسطين.
من جهته، قال المهندس المش���رف على المش���روع س���امر الخاروف، إن 
مس���رح الجامعة بفرع نابلس عبارة عن مس���رح داخلي بشكل دائري يتسع 
ل� 380 مقعدًا، موضحا أن المش���روع بقيمة مليون و130 ألف دوالر ويش���مل 
إنشاء المبنى وتشطيبه بكل ما يتطلبه من أعمال ديكور وصوتيات وإضاءة 

وتكييف، ضمن المواصفات الخاصة بالمسارح.
وبّين أن مشروع مسرح الجامعة في الخليل يقتصر على تشطيب المسرح 
بقيمة 550 ألف دوالر، ويش���مل إنش���اء مدرج من الباطون ومنصة المس���رح 
والتش���طيبات الخاصة بالديك���ورات والصوتيات واإلن���ارة وغرفة التحكم 

واألبواب العازلة للصوت، وأن المسرح يتسع ل� 380 مقعدًا.


