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وزارة األشغال العامة و اإلسكان 

إع��الن ط�رح عط��اء
اع����ادة تأهي�����ل مركز الشرطة في قلقي��لية

  )MPWH/FA/2018 /019( عطاء رقم
)FA-POL-2- 2(

تعلن وزارة األش��غال العامة واإلسكان وبتمويل من مشروع اتفاقية االطار – المنحة 
االمريكية عن طرح عطاء

اع���ادة تأهي����ل مركز الشرطة في قلقي��لية
المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية 

في مجال االبنية درجة ثالثة فأعلى .  
يمكن الحصول على أية معلومات اضافية من االدارة العامة لالبنية في الوزارة على 

تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.
الحص��ول عل��ى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المش��اركة في ه��ذا العطاء االطالع 
والحص��ول عل��ى وثائق العطاء من وح��دة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة االش��غال 
العام��ة واالس��كان )الطاب��ق الخامس( ف��ي رام اهلل- دوار محم��ود درويش – مجمع 
ال��وزارات، اعتبارا من يوم االحد المواف��ق 2018/6/3  حتى نهاية دوام يوم االربعاء 
الموافق 2018/6/20 خالل اوقات الدوام الرس��مي، مقابل رسم غير مسترد مقداره 
)300 شيكل( للمناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية 

-األشغال على حساب رقم 8/219000/3001  في البنك. 
  عل��ى ان يت��م ابراز ش��هادة تصنيف س��ارية المفعول وصادرة ع��ن لجنة التصنيف 

الوطنية عند شراء العطاء.  
زي��ارة الموق��ع واالجتماع التمهيدي: س��تنظم زي��ارة ميدانية للموق��ع يوم الخميس 
الموافق 2018/6/21، الساعة العاشرة صباحا وستنطلق من مديرية اشغال واسكان 
قلقيلية، وس��يتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفس��ارات المقاولين في نفس 
المكان بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون اخر موعد الس��تقبال االستفسارات يوم 

االثنين 2018/6/25.
كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة ) 27000 ش��يكل( 
لصالح وزارة االش��غال العامة واالسكان، ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 120 
يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 150 يوما تبدأ من تاريخ 

فتح العطاء )حتى 2018/12/1 على االقل(.
تسليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة 
ف��ي رام اهلل- دوار محم��ود دروي��ش – مجمع الوزارات – الطاب��ق الخامس ،هو يوم 

الخميس الموافق 2018/7/5 الساعة الحادية عشرة صباحا.
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس

 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام اهلل - فلسطين
تلفون:  -2987888 02  فاكس: 2987890-02 مديرية قلقيلية 2387616 09-

مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
وزارة األشغال العامة واإلسكان

ترميم منازل في محافظة طولكرم وقلقيلية
      )MPWH/MOF/2018/ 022( عطاء رقم
تعلن وزارة األشغال العامة واإلسكان عن طرح عطاء ترميم منازل في محافظة 
طولكرم وقلقيلية   المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى 

لجنة التصنيف الوطنية في مجال االبنية.  
يمكن الحصول على أية معلومات اضافية من االدارة العامة لالبنية في الوزارة 

على تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.
الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين المشاركة في هذا العطاء االطالع 
والحصول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة االشغال 
العامة واالس��كان )الطابق الخامس( في رام اهلل- دوار محمود درويش – مجمع 
الوزارات، اعتبارا من يوم االحد الموافق 2018/6/3  خالل اوقات الدوام الرسمي 
، مقاب��ل رس��م غير مس��ترد مق��داره )100 ش��يكل( للمناقصة ي��ودع في بنك 
فلس��طين المحدود لحس��اب ايرادات وزارة المالية -األش��غال على حس��اب رقم 

8/219000/3001  في البنك. 
على ان يتم ابراز ش��هادة تصنيف س��ارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف 

الوطنية عند شراء العطاء.  
زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي: س��تنظم زيارة ميدانية لمنازل طولكرم يوم 
االربعاء الموافق 2018/6/20، الس��اعة العاش��رة صباحا س��تنطلق من مديرية 
اشغال واسكان طولكرم  ، و زيارة ميدانية لمنازل قلقيلية  يوم الثالثاء الموافق 
6/19/ 2018 الساعة العاشرة صباحا ستنطلق من مديرية اشغال واسكان قلقيلية  
وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال استفسارات المقاولين في نفس المكان 
بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون اخر موعد الس��تقبال االستفس��ارات مس��اء 

يوم االحد 2018/6/24.
كفالة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة )7000 شيكل( 
لصالح وزارة االش��غال العامة واالس��كان، ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 
90 يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من 

تاريخ فتح العطاء )حتى 2018/10/29 على االقل(.
تس��ليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتس��ليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى 
ال��وزارة ف��ي رام اهلل- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس 

،هو يوم االثنين الموافق 2018/7/2 الساعة الحادية عشرة صباحا.
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس

 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام اهلل - فلسطين
تلف��ون:  -2987888 02  فاك��س: 2987890-02 مديري��ة طولكرم 2387616 

09- مديرية قلقيلية 2387616 09-
مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

وزارة األشغال العامة واإلسكان

إع��الن ط�رح عط��اء
اعمال البنية التحتية المرحلة الثانية القامة 
محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في 

مسافر بني نعيم/ محافظة الخليل
)MPWH/MOF/2018/ 023( عطاء رقم

تعلن وزارة األش��غال العامة واإلسكان عن طرح عطاء اعمال البنية التحتية المرحلة 
الثانية القامة محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في مسافر بني نعيم/ محافظة 

الخليل
  المؤهلون لالشتراك في العطاء: المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف الوطنية 

في مجال الطرق درجة ثالثة فاعلى.  
يمكن الحصول على أية معلومات اضافية من االدارة العامة للطرق في الوزارة على 

تلفون 296600602 او من العنوان المذكور ادناه.
الحص��ول عل��ى وثائق العطاء: يمكن للراغبين المش��اركة في ه��ذا العطاء االطالع 
والحصول على وثائق العطاء من وحدة عطاءات الوزارة  في مقر وزارة االشغال العامة 
واالس��كان )الطاب��ق الخامس( في رام اهلل- دوار محم��ود درويش – مجمع الوزارات، 
اعتب��ارا م��ن يوم االحد المواف��ق 2018/6/3 حتى نهاية دوام ي��وم االربعاء الموافق 
2018/6/20  خالل اوقات الدوام الرس��مي ، مقابل رس��م غير مس��ترد مقداره )200 
ش��يكل( للمناقصة يودع في بنك فلس��طين المحدود لحس��اب ايرادات وزارة المالية 

-األشغال على حساب رقم 8/219000/3001  في البنك. 
على ان يتم ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية 

عند شراء العطاء.  
زي��ارة الموق��ع واالجتماع التمهيدي: س��تنظم زي��ارة ميدانية يوم االربع��اء الموافق 
2018/6/20، الس��اعة العاشرة صباحا س��تنطلق من مديرية اشغال واسكان الخليل 
، وس��يتم عقد اجتماع تمهيدي الس��تقبال استفس��ارات المقاولين في نفس المكان 
بعد انتهاء الزيارة الميدانية، ويكون اخر موعد الس��تقبال االستفس��ارات مس��اء يوم 

االحد 2018/6/24.
كفال��ة دخول العطاء: يرفق مع العطاء كفالة دخول العطاء بقيمة )25000 ش��يكل( 
لصالح وزارة االش��غال العامة واالس��كان، ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 
يوما من تاريخ فتح العطاء، والكفالة سارية المفعول لمدة 120 يوما تبدأ من تاريخ 

فتح العطاء )حتى 2018/10/29 على االقل(.
تسليم وفتح المظاريف: آخر موعد لتسليم الوثائق وفتح المظاريف في مبنى الوزارة 
في رام اهلل- دوار محمود درويش – مجمع الوزارات – الطابق الخامس ،هو يوم االثنين 

الموافق 2018/7/2 الساعة الحادية عشرة صباحا.
العنوان: وحدة عطاءات الوزارة- وزارة االشغال العامة واالسكان – الطابق الخامس

 مجمع الوزارات- دوار محمود درويش- الماصيون- رام اهلل - فلسطين
تلفون:  -2987888 02  فاكس: 2987890-02 مديرية الخليل 2227663 02-

مالحظة: رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
وزارة األشغال العامة واإلسكان
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دول�����ة فلسطي����ن
وزارة الحكم المحلي

بلدية قلقيلية

إعالن طرح عطاء
 شراء وتوريد مواد كهرباء

) كوابل ABC + X.L.P.E + مستلزمات كهرباء(
18/05/Q.M.24: رقم 

 تعل��ن بلدية قلقيلية عن ط��رح عطاء بالظرف المختوم لش��راء وتوريد 
م��واد كهرب��اء )كواب��ل ABC +X.L.P.E  + مس��تلزمات كهرب��اء(، رقم 
Q.M.24/18/05، فعلى الشركات والهيئات المعنية بالتقدم للعطاء مراعاة 

الشروط التالية:
1. يمك��ن للمعنيين بالتقدم للعطاء الحصول عل��ى المعلومات واالطالع 
على وثائق العطاء في المش��تريات والعطاءات في بلدية قلقيلية مقابل 
مبلغ )100( شيقل غير مستردة تدفع في صندوق البلدية  ولالتصال على 
هات��ف 2940014 09 / فاك��س 2941403 09 ، أو التحدث مع م. محمود 
ش��ريم على الرقم 932868 -0598خالل س��اعات الدوام الرسمي وذلك 

ابتداء من تاريخ نزول هذا اإلعالن.
2. أن يقدم المتقدم بالعرض كفالة دخول عطاء بقيمة )5000( ش��يقل 
على ش��كل شيك بنكي مصدق أو بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال 
تق��ل عن 120 يومًا من تاريخ فتح مظاريف العطاء ، وال تقبل الش��يكات 

الشخصية أو المبالغ النقدية.
3. أن يكون المتقدم للعطاء مرخصًا لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية 

ذات العالقة .
4. األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم الضريبية .

5. األسعار يجب أن تكون سارية المفعول لمدة 120 يوما من تاريخ فتح 
العطاءات ، وترفع لبلدية قلقيلية قبل الساعة 12:00 من ظهر يوم االربعاء 

الموافق 2018/07/04م .
6. يعتبر هذا اإلعالن جزءًا من وثائق العطاء ، وتكاليف اإلعالنات على من 

يفوز بالعطاء على أن تدفع قبل توقيع اإلتفاقية
7.  البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حيث يتم اإلحالة على العرض األفضل 

بعد التقييم الفني والمالي.  
باحترام....

رئيس بلدية قلقيلية
 د.« محمد هاشم« المصري
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تنويه
نش��ر اعالن بيع ارض باس��م الس��يد/ عماد احمد مصلح زعرب في صحيفة الحياة الجديدة يوم الس��بت 
2018/5/12 نش��ر خطا وكالة رقم 2017/415 الصادرة عن رفح والصحيح هو وكالة رقم 2017/451 

الصادرة عن رفح

رام اهلل: وقفة استنكارية لجريمة قتل المسعفة رزان النجار
رام اهلل- وفا- طالب مشاركون 
ية  ر س��تنكا ا قف��ة  و ف��ي 
لجريم��ة االحت��الل التي أدت 
المس��عفة  استش��هاد  ال��ى 
المتطوع��ة رزان النج��ار في 
قطاع غ��زة، بضرورة حماية 

دولية للشعب الفلسطيني.
وج��اءت الوقفة بدع��وة من 
الطبي��ة  ث��ة  اإلغا جمعي��ة 
ى  لق��و ا و  ، لفلس��طينية ا
 ، مية س��ال إل ا و طني��ة  لو ا
وش��بكة المنظم��ات األهلية 
الفلسطينية، وجابت المسيرة 
مركز مدينة رام اهلل، وأقيمت 

جنازة رمزية.
وقال رئي��س اإلغاثة الطبية 
مصطف��ى البرغوث��ي: تجب 
ف��ي  لمحتلي��ن  ا حق��ة  مال
المحاف��ل الدولية واس��تمرار 
حركة المقاطعة حتى يدانوا 
عل��ى جرائمه��م ض��د أبن��اء 
ش��عبنا وضد قتل المسعفة 

المتطوعة رزان النجار، التي 
استش��هدت اثناء أداء واجبها 

اإلنساني. 

وقال عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية 
واصل أبو يوسف، إن الشهيدة 

النج��ار س��طرت أروع ص��ور 
البطول��ة، موكدا أن ش��عبنا 
ماض في نضاله حتى تحقيق 

حقوقه العادلة والمشروعة.
وقال المتحدث باس��م وزارة 
الصح��ة أس��امة النج��ار، إن 
بش��اعة  عل��ى  مث��ال  رزان 
جرائم االحتالل اإلس��رائيلي 
ني��ن  ا للقو ت��ه  كا نتها ا و

والمواثيق الدولية.
وأضاف أنه سيتم إطالع اللجنة 
الدولية لحقوق اإلنسان على 
جريم��ة قت��ل رزان النج��ار، 
وعلى الجرائم التي ترتكبها 
إسرائيل بحق شعبنا، مشيرا 
الى أن إسرائيل تمنع اللجنة 
م��ن الق��دوم الى فلس��طين 
والتحقيق في جرائم االحتالل 

ضد شعبنا.
وزارة  إن  ر  لنج��ا ا وق��ال 
الصح��ة س��تلتقي باللجن��ة 
في العاصمة األردنية عمّان 
خالل ش��هر حزيران الجاري، 
لتقديم تقرير مفصل يوثق 

االنتهاكات اإلسرائيلية.

جنازة رمزية للشهيدة رزان في رام اهلل.                  )عدسة عصام الريماوي(

طاقم »مقلب وعالماشي« يكرم فضائية القدس التعليمية
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- كرم 
طاقم برنامج »مقلب وعالماشي » 
فضائية القدس التعليمية التابعة 
لجامعة القدس المفتوحة، وذلك 
في مقر الفضائية بحي اإلرس��ال 
في مدين��ة رام اهلل، بحضور كل 
م��ن رئيس الجامع��ة أ. د. يونس 
عمرو، ومس��اعد رئيس الجامعة 
للتكنولوجيا واإلنتاج د. م. إسالم 
عم��رو، مدي��ر فضائي��ة الق��دس 
التعليمي��ة أ. مهن��د منصور مدير 
مركز اإلنت��اج، وأعض��اء الطاقم 
اإلداري: أ. أمجد شومان، وأ. يوسف 
صوافط��ة، وأ. محم��د مس��المة، 
وطاق��م الفضائي��ة، إضاف��ة إلى 
نائب مدير مركز التعليم المستمر 

وخدمة المجتمع م. محمد فحل. 
وس��لم المخ��رج المس��ؤول ع��ن 
البرنامج أش��رف الحس��يني درعًا 
تكريمية لألستاذ الدكتور يونس 
عل��ى  ش��كر  كعرب��ون  عم��رو، 
المساعدة التي قدمتها الفضائية 
لتطوير إنتاج ه��ذا البرنامج وبثه 
على شاشتها وفي مواقع التواصل 

االجتماعي الخاصة بها.
وأثن��ى أ. د. يون��س عم��رو على 
ه��ذا العم��ل الممي��ز وعلى عمل 
الفضائي��ة بوجه ع��ام، خصوصًا 
خ��الل الموس��م الج��اري لش��هر 

ل��كل  رمض��ان، مقدم��ًا الش��كر 
الطواقم التي عملت بجد واجتهاد 
من أجل أن تص��ل الفضائية إلى 
التميز الذي وصلت إليه، إذ أصبحت 
واح��دة من أب��رز الفضائيات على 
مستوى الوطن. وشدد أ. د. عمرو 
على ضرورة دعم األعمال المحلية 
الت��ي تس��هم في تطوي��ر اإلنتاج 
اإلعالمي الفلسطيني بشكل عام 
بمختلف أنواعه وعلى كل الصعد.
وذّك��ر أ. د. عم��رو ب��دور فضائية 
القدس التعليمية، التي بافتتاحها 
تكون الجامعة قد أكملت وسائط 
التعليم اإللكتروني تنفيذًا لخطط 
رئيس مجل��س أمنائها م. عدنان 

سمارة.
إلى ذلك، قال د. م. إس��الم عمرو 
إن إنت��اج الكاميرا الخفية لبرنامج 
»مقلب وعالماش��ي« ين��درج في 
إط��ار دع��م الجامع��ة للمواه��ب 
إل��ى جان��ب  الش��ابة،  الدرامي��ة 
العديد من المبادرات التي تسهم 
في تطوير اإلنت��اج اإلعالمي في 
فلس��طين، مبين��ًا أن الفضائي��ة 
نجح��ت في تس��ليط الضوء على 
التفاع��الت والظواهر االجتماعية 
بش��كل كوميدي ه��ادف عبر هذا 

البرنامج.
جاء إنتاج هذا البرنامج بإشراف د. 
م. إس��الم عمرو، وب��إدارة إنتاج أ. 

مهند منص��ور مدير مركز اإلنتاج 
الجامع��ة، وإخ��راج  الفن��ي ف��ي 
أ. أش��رف الحس��يني. ومّث��ل ف��ي 
البرنام��ج: س��امر ال��درة، ومنجد 
القيمي، وعبد الكريم أبو اصبيح، 
وأش��رف س��يد أحمد، باالش��تراك 
م��ع أش��رف الس��عافين ووس��ام 

الدراويش.
يعد هذا البرنامج الكوميدي »مقلب 
وعالماشي« برنامج كاميرا خفية 
تبثها فضائي��ة القدس التعليمية 
للموس��م الثال��ث عل��ى التوال��ي، 
ويحظى بمش��اهدات كبيرة على 
البث الفضائ��ي ومواقع التواصل 
المس��تويين  االجتماع��ي، عل��ى 
ويتط��رق  والعرب��ي.  المحل��ي 
للنواح��ي االجتماعي��ة المختلف��ة 
ف��ي الجنوب الفلس��طيني، وذلك 
بافتعال المقالب على المواطنين 
بهدف التوعية والترفيه وتسليط 
الضوء على الظواهر االجتماعية 
بداعي��ة  إ بطريق��ة  المختلف��ة 

مضحكة ومبتكرة.
وتعدّ هذه التجربة الجريئة )مقلب 
وعالماشي( إضافة نوعية للعمل 
الدرامي الفلسطيني، كونها تنفذ 
ف��ي مدينة الخلي��ل، تلك المدينة 
التي ه��ي من الم��دن المحافظة 

ويصعب فيها عمل هكذا برامج.

وزير األوقاف يفتتح مسجد الرحمن في بلدة كفر صور
طولك��رم- الحي��اة الجديدة- افتتح وزير األوقاف والش��ؤون الدينية يوس��ف 
ادعيس، مسجد الرحمن في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم، بحضور مدير 

عام أوقاف طولكرم الشيخ خلدون أبو خالد.
وأكد ادعيس أهمية بناء المساجد ودورها الطليعي في ايصال رسالة اإلسالم 
ل��كل الن��اس وتنويرهم ووضعهم عل��ى الطريق القويم م��ن خالل الخطب 

والدروس والمواعظ، وأهميتها في حياة الناس اليومية على كافة الصعد.
وقال ادعيس: إن رسالة المسجد في حقيقة األمر هي رسالة اإلسالم والتوحيد 
والهداي��ة واالعتصام بحبل اهلل، وإن المنابر وس��يلة لوحدتنا الوطنية وليس 
للفرقة واالنشقاق ألن فلسطين أغلى من ذلك وهي بحاجة لوحدتنا من أجل 

تحرير األرض واإلنسان.
وتخلل حفل افتتاح المس��جد الذي حضره حش��د من المؤسس��ات الرس��مية 

واألهلية وأهالي البلدة، ابتهاالت وأناشيد دينية.

رأفت يطلع السفير الصيني
 على اخر المستجدات السياسية

رام اهلل- الحياة الجديدة- التقى عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير ونائب األمين العام 
لفدا صالح رأفت، امس، السفير الصيني لدى 
فلس��طين الرفيق جيو وين، في مكتبة بمقر 
منظمة التحري��ر في رام اهلل. وعبر رأفت عن 
تقديره العميق للدور الكبير الذي تلعبه الصين 
الشعبية في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته 
العادل��ة في المحاف��ل الدولية، والمس��اعدات 
المادية والمش��اريع التنموي��ة المقدمة لدولة 

فلسطين.
وشكر رأفت الصين على مبادراتها واستعدادها 
للعم��ل مع القيادة م��ن اجل عقد مؤتمر دولي 
يضع آلي��ات لتنفيذ قرارات الش��رعية الدولية 
الخاصة بالصراع الفلس��طيني – اإلس��رائيلي 
بحيث ينبثق عنه هيئ��ة دولية جماعية ترعي 

أية مفاوضات الحقة بين الجانبين الفلسطيني 
واإلس��رائيلي. وأك��د الس��فير الصين��ي على 
عمق العالقات التاريخية التي تربط الشعبين 
الفلس��طيني والصين��ي ووق��وف الصين الى 
جان��ب دولة فلس��طين الصديقة في المحافل 
الدولية، وآخرها التصويت على مشروع القرار 
الكويت��ي في مجل��س األمن الخ��اص بتأمين 
الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومن اجل 
تحقيق اهداف الشعب الفلسطيني في الحرية 

واالستقالل.
وأكد السفير على أهمية العالقات بين الحزب 
الش��يوعي الصين��ي واالتح��اد الديمقراط��ي 
الفلس��طيني، وح��رص الصي��ن الدائ��م على 
تطويرها من اج��ل تعزيز وتكريس الصداقة 

الصينية الفلسطينية.


