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دول�����ة فلسطي����ن
سلطة المياه الفلسطينية

دول�����ة فلسطي����ن
سلطة المياه الفلسطينية

دول�����ة فلسطي����ن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي رنتيس

مناقصه عامه محليه 
PWA/MoFP/2018 -07

مشروع اعادة تاهيل شبكة مياه قرية فرخه/ 
محافظة سلفيت

1. تدع��و س��لطة المي��اه الفلس��طينيه المقاولين المصنفي��ن لدى لجنة 
التصني��ف الوطني��ة في مجال المي��اه والمجاري التق��دم بعطاءآتهم في 
مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في المناقصه المذكوره

2. يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من سلطة المياه الفلسطينية 
/ وحدة العطاءآت على تلف��ون 022987665، وفاكس 022987336 من 

الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 14:00 ظهرا.
3. الحص��ول عل��ى وثائق المناقصه: يمكن للراغبين في المش��اركة في 
هذه المناقصه االطالع و الحصول على وثائق المناقصه من سلطة المياه 
الفلس��طينيه )الطابق الس��ادس( – في البي��رة – المصايف – مقابل برج 
فلس��طين. وذل��ك اعتبارا من يوم  االثنين المواف��ق 2018/07/02 خالل 
اوقات الدوام الرس��مي مقابل رس��م غير مسترد بقيمة 200 شيكل لكل 
مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب ايرادات وزارة المالية – 
سلطة المياه الفلسطينية على حساب رقم )79/219000(  . على ان يتم 
ابراز شهادة تصنيف سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية 

عند شراء الوثائق.
4. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :  ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم 
االثنين الموافق  2018/07/16 ، ويكون االلتقاء الس��اعة الحادية عش��رة 

صباحا في مجلس قروي فرخه.
5.  كفالة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين )كفالة المناقصة( 
بقيمة) 20,000( ش��يكل  لصالح س��لطة المياه الفلسطينية كما ورد في 
ج��دول بيانات المناقصه. ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوما 
من التاريخ النهائي لتسليم العروض والكفاالت صالحة لمدة 30 يوما بعد 
انتهاء صالحية العروض )120 يوما من  الموعد النهائي لتقديم العروض (.

6. تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم 
ومكتوب عليه اس��م العطاء ورقمه في سلطة المياه الفلسطينيه- وحدة 
العط��اءات ) الطاب��ق الس��ادس( – ف��ي البي��رة – المصاي��ف- مقابل برج 
فلس��طين، في موعد اقصاه الساعة الثانيه عشرة ظهرا من يوم الثالثاء  
الموافق 2018/7/31 م ، وسوف يتم فتح العروض في جلسة علنية في 

نفس الموعد في قاعة االجتماعات الطابق الخامس .
 7. عنوان تسليم العروض

          مبنى سلطة المياه الفلسطينيه/ الطابق السادس/ وحدة العطاءات
          رام اهلل/ المصايف- ش�ارع كمال ناصر –  مقابل برج فلسطين

          تلفون: 022987665   ,,, فاكس: 022987336
            مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء

م . مازن غنيم
 رئيس سلطة المياه

إعالن استمالك صادر عن سلطة المياه الفلسطينية
اس��تنادا لنص المادة الثالثة من قانون االس��تمالك رقم )2( لسنة 1953 
المعمول به في محافظات الضفة الغربية ، تعلن سلطة المياه الفلسطينية 
عن رغبتها في اس��تمالك كامل قطعة األرض رقم 34 من الحوض رقم 
20 )حس��ب التس��وية الجديدة(  موقع رأس سلمان  من اراضي قرية بيت 
ريما- محافظة رام اهلل والبالغة مس��احتها 2094م2  وذلك من أجل بناء 
خزان مياه إقليمي للمنفعة العامة ، والعائدة ملكيتها للسيد : يوسف عبد 

الجبار جودة حجاج . 
علما بأننا س��نتقدم إلى مجلس الوزراء بطلب إس��تصدار قرار اس��تمالك 
الجزء المشار إليه أعاله ، استمالكا مطلقا للمنفعة العامة ، وعليه فعلى 
من يدعي حق التصرف أو الملكية أو المنفعة أو أيا من الحقوق في قطعة 
األرض الموصوف��ة اعاله ، أن يتقدم باعتراضه الخطي مدعما باإلثباتات 
الخطية إلى سلطة المياه الفلسطينية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 
نش��ر هذا اإلعالن في الصحف المحلي��ة ، وأن وضع اليد ضروري حيث أن 
المشروع المبين أعاله هو مشروع للمنفعة العامة حسب مدلول القانون .

سلطة المياه الفلسطينية 

إعالن
وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة العامة 
و الخاص��ة بالمش��روع، فعلى الراغبين ف��ي التقدم له��ذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل لدى إتحاد المقاولين ومصنفًا لدى 
لجنة التصنيف الوطنية في مجال كهرباء او كهروميكانيك  بحيث ال يقل 

عن درجة تصنيفثالثة  .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 6500شيقلوذلك 
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم أو اقرار الضمان.
4. األسعارشاملةلجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مق��اول يرغ��ب ف��ي التقدم له��ذا العطاء يس��تطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر مجلس قروي رنتيس مقابل مبلغ غير مسترد 

وقدره300شيقل
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهرامن يوم الثالثاء الموافق 
2018/7/17 ف��ي مق��ر مجلس قروي رنتيس مع العل��م أنه لن يقبل أي 

عطاءات بعد هذا الموعد.
9.االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق 2018/7/10الساعه 

12 ظهرا.
10.فتح المظاريف يوم الثالثاء الموافق 2018/7/17 الساعة 12 ظهرا في 

مقر مجلس قروي رنتيس.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزي��د م��ن المعلوم��ات يرج��ى مراجع��ة رئي��س المجل��س ج��وال 
164617/0597 وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

رئيس المجلس القروي
حسن سالمه وهدان 

7/2 د

7/2 د

7/2 د

كرم فنانا تشكيليا وبحث استمالك أراض لتوسعة مدارس حكومية في نابلس

صيدم يترأس اجتماع مجلس رؤساء الجامعات ويبحث تأسيس حاضنة لألبحاث
رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- عق��د مجلس رؤس��اء 
الجامعات برئاس��ة وزير التربية والتعليم العالي د. 
صب��ري صي��دم اجتماعه األول، أم��س، بمقر وزارة 
التربي��ة، ويضم المجلس رؤس��اء كاف��ة الجامعات 
الفلسطينية الحكومية والعامة والخاصة في جناحي 

الوطن.
ويأتي اجتماع المجلس تنفيذًا لقانون التعليم العالي 
الجديد الذي يؤكد على دور مجلس رؤساء الجامعات 
في مساندة جهود تطوير قطاع التعليم العالي في 

فلسطين.
وكلف المجلس وزارة التربية والتعليم العالي بإعداد 
نظام خاص به لمناقشته في الجلسة المقبلة، كما 
بح��ث الخطوات الالزمة لتش��كيل مجل��س التعليم 
العالي الجديد وفقًا لقان��ون التعليم العالي 2018، 
وت��م خالل االجتماع التوافق عل��ى إجراءات تفضي 
إل��ى تش��كيل المجلس بم��ا يضمن تمثي��اًل مالئمًا 
لكاف��ة القطاعات المحددة لعضوي��ة المجلس، كما 
اخت��ار المجلس األعض��اء الممثلي��ن للجامعات في 
عضوي��ة مجل��س التعلي��م العال��ي وه��ي: جامعة 
القدس، والخليل، واألقصى، واإلسالمية، وبوليتكنك 
فلسطين، والعربية المفتوحة، هذا باإلضافة لتقديم 

الترشيحات األخرى.
والتق��ى صيدم، أمس، وف��دًا من جامع��ة نوتردام 
األميركية؛ لبحث تأس��يس حاضنة خاصة باألبحاث 
العلمية تهدف لتشجيع البحث العلمي المشترك بين 
مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية واألمريكية، 

بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح.
وض��م الوف��د الفري��ق المكل��ف من الجامع��ة: توم 

بوركال، وكيفين فينك، وليث صبيحات.
وأشار صيدم إلى أن هذا اللقاء تضمن بحث تأسيس 
حاضن��ة لدع��م البح��ث العلم��ي، والتش��بيك بي��ن 
الجامعات الفلس��طينية والعالمية، وتس��هيل مهمة 
الباحثي��ن وبناء قدراتهم بما يس��هم في دعم رؤية 
ال��وزارة وتوجهها لدعم البح��ث العلمي، موضحًا أن 
الحاضنة جاءت كنتاج للتعاون الفلسطيني األمريكي.
وأكد الوزير حرص الوزارة الكبير واهتمامها بدعم 
مس��يرة البحث العلمي وتطويره��ا، والتركيز على 
نوعية األبحاث وجودتها، وتشجيع الباحثين الشباب، 
بغي��ة المس��اهمة ف��ي الحرك��ة البحثي��ة العلمية، 
واالس��تفادة من التجارب والخبرات العالمية في هذا 

المجال.
وأك��د أعضاء الوفد رغبة جامع��ة نوتردام في خلق 

ش��راكات فاعلة تخدم البحث العلمي على مس��توى 
الجامعات المستهدفة واستدامة الشراكات وتفعيلها.

وفي ختام االجتماع تم االتفاق على متابعة القضايا 
الت��ي طرحت بي��ن الفريق والجه��ات المختصة في 
ال��وزارة لمأسس��ة التع��اون ضم��ن رؤى ومنهجيات 

واضحة.
وأطل��ع صيدم رئيس جامعة فاس��ار األميركية في 
نيوي��ورك إليزابي��ث برادل��ي عل��ى برام��ج الوزارة 
ومش��اريعها وواق��ع التعلي��م العالي الفلس��طيني 

والتحديات التي يواجهها هذا القطاع.
وتط��رق الوزي��ر خ��الل اللقاء إل��ى عدي��د البرامج 
التطويرية التي تقودها الوزارة ومن أبرزها الرقمنة، 
ودم��ج التعلي��م المهن��ي والتقني بالتعلي��م العام، 
وم��دارس التعل��م الذكي وغيرها م��ن الجهود التي 
تبذلها في س��ياق تعزيز البحث العلمي والنشاطات 

الطالبية وغيرها.
وأطلع��ت برادل��ي، صي��دم عل��ى برام��ج الجامع��ة 
وتخصصاتها، معبرًة عن أملها في بلورة الش��راكة 

مع الوزارة في المجاالت المشتركة.
كما بحث صيدم، خ��الل لقائه، بمكتبه، أمس وزير 
النق��ل والمواص��الت م. س��ميح طبيل��ة، إمكاني��ة 
استمالك أراٍض في نابلس لصالح توسعة مدارس 

حكومية بما يضمن التخلص من أي إشكاليات تعيق 
المس��يرة التعليمي��ة كاالكتضاض ف��ي الصفوف، 

والتخلص من المباني المستأجرة.
وأك��د صيدم حرص ال��وزارة على المضي ُقدمًا في 
توس��عة وصيانة المدارس، وذلك بما يضمن توفير 
التعليم النوعي للطلبة، وذلك ضمن بيئة مدرسية 
تضاه��ي ما هو متبع عالمي��ًا من حيث توفير البيئة 
التعليمي��ة الصديق��ة للطفل والم��دارس الخضراء 

والنموذجية.
وكرَّم صيدم، أمس التشكيلي سمير سالمة تقديرًا 
لمس��يرته الثقافي��ة والفني��ة، بحض��ور مدير عام 

العالقات الدولية والعامة نديم سامي.
وأش��اد صي��دم بدور الفنان س��المة الذي اس��تطاع 
أن يب��رز قضي��ة فلس��طين عل��ى خارط��ة اإلبداع 
الفني وتجس��يد محطات مختلفة م��ن تاريخ الثورة 
الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا التكريم يأتي بالتزامن 

مع انطالق المعرض اإلستعادي للفنان.
ولفت الوزير إلى أن سالمة من األسماء الكبيرة في 
تاريخ الفن الفلس��طيني والعرب��ي والعالمي، حيث 
قدم الكثير، وال يزال يواصل طريقه الفني من خالل 

إبداعه وإصراره على تطوير أدواته الفنية.

»القدس المفتوحة« تبحث مع جامعة 
اريزونا تفعيل مشروع إنتاج الطحالب 

رام اهلل- الحي��اة الجدي��دة- 
س  لق��د ا مع��ة  جا بحث��ت 
اهلل  رام  ف��ي  لمفتوح��ة  ا
أم��س، م��ع جامع��ة أريزونا 
األميركي��ة تفعي��ل اتفاقي��ة 
التع��اون الدول��ي التي وقعت 
الع��ام الماض��ي ف��ي أريحا، 
والمتعلق��ة بمش��روع إنت��اج 
الطحال��ب وتطوي��ر القط��اع 

فلس��طين،  ف��ي  الزراع��ي 
الجامع��ة  رئي��س  بحض��ور 
والخبي��ر  د. يون��س عم��رو 
األميرك��ي د. جويل س��يليو، 
وعدد من الك��وادر التعليمية 
في الجامعة ود. محمد أبو عيد 
ممث��اًل عن المجل��س األعلى 

لإلبداع والتميز..
وأك��د د. عم��رو عل��ى أهمية 

العم��ل المنهج��ي المتواصل 
وال��دؤوب إلنج��اح المش��روع 
الريادي إلنت��اج الطحالب من 
قبل األطراف المعنية الممثلة 
بفري��ق الجامع��ة، والمجلس 
والتمي��ز،  لإلب��داع  األعل��ى 

والجامعات المحلية األخرى.
ووض��ع فري��ق خط��ة العمل 
لمش��روع الطحال��ب موض��ع 
التنفيذ، والتي سيباشر العمل 
بها ف��ي القري��ب العاجل من 
حيث األمور الفنية والتأهيلية 
والتدريبية لكادر المش��روع، 
وآلي��ة التع��اون م��ع مخرجات 
المشروع الرئيسية والثانوية، 
واألهمي��ة االقتصادي��ة لتلك 
المنتجات في س��وق منتجات 
 ، لفلس��طينية ا ف  ع��ال أل ا
وتس��ويق تلك المنتجات في 
)مصان��ع  الخ��اص  القط��اع 

األعالف(. 
وأش��ار د. أب��و عي��د إل��ى أهمية 
مش��اركة الخب��راء المعنيين في 
مجال تغذية الحيوان من جامعتي 
النجاح الوطنية وفلسطين التقنية 
)خضوري(، ضمن المجلس الفني 
األعل��ى لمرك��ز اإلب��داع والتميز 
إلنت��اج الطحال��ب، م��ا سيس��هم 
في إنجاح هذا المش��روع.وأكد د. 
جويل اس��تعداده الكامل لتوفير 
خبراته المتراكمة في مجال إنتاج 
الطحالب إلنجاح المشروع الوطني 
ضمن بنود االتفاقية المبرمة بين 
الجامعتين، والتعاون في المجاالت 

الفنية والتدريبية واإلنتاجية.

»منتدى شارك« يطلق برنامج »حقك في القانون« في جامعة بيرزيت
االختص��اص لنق��ل خبراتهم وتجاربهم في المج��ال القانوني. 
وأش��ادت رئيس نيابة حماية االسرة من العنف دارين الصالحية 
بالتعاون والشراكة مع المنتدى في عقد اللقاءات التوعوية لطلبة 
القانون، مش��يرة الى ال��دور المهم للنيابة فيم��ا يخص حماية 

االسرة بشكل عام والمرأة الفلسطينية بشكل خاص.

رام اهلل – الحياة الجديدة- أطلق امس، منتدى 
ش��ارك الش��بابي الموس��م الثاني من برنامج 
»حق��ك في القان��ون« في كلي��ة الحقوق في 
جامعة بيرزيت، بمشاركة النيابة العامة، والذي 
يه��دف الى رفع وعي الش��باب حول المواضيع 
القانوني��ة وتوعيته��م بحقوقه��م في س��وق 
العم��ل وفقا لقانون العمل الفلس��طيني رقم 

)7( لسنة 2000.
 ويش��مل البرنام��ج تعري��ف الط��الب بقضايا 

الجرائ��م االلكترونية وقضاي��ا العمل والعمال 
القانونية المختلفة، وتدريبهم علال العديد من 
المهارات الحياتية التي تمكنهم من المنافسة 
في س��وق العمل، والقيام بالزيارات الميدانية 
وتنظي��م اللق��اءات الحوارية مع المس��ؤولين 
والمحامين وصناع القرار. أكد المدير التنفيذي 
لمنت��دى ش��ارك الش��بابي بدر زماع��رة على 
أهمي��ة البرنامج في رب��ط التعليم األكاديمي 
بالواق��ع العملي للطلبة خالل اس��تضافة ذوي 

االحتالل يعتقل )17( مواطنًا بينهم سيّدتان
رام اهلل- الحياة الجديدة- أفاد نادي األسير امس أن قوات االحتالل 

اعتقلت )17( مواطنًا من الضفة، بينهم سيّدتان.
وأوضح نادي األس��ير أن االحتالل اعتقل زوجة الش��هيد نشأت 
الكرمي دينا الس��عيد من منزل عائلتها في منطقة الجلدة في 
وس��ط الخلي��ل، كما اعتقل األس��ير المحرر رياض أبو عيش��ة 
واألطف��ال: محمد عبد الغني قفيش��ة )10 س��نوات(، ويوس��ف 
عب��د الرجبي )12 عامًا(، ومصطفى طارق قفيش��ة )11 عامًا(، 

وجميعهم من محافظة الخليل.

كم��ا واعتقلت قوات االحت��الل ليلى ماهر عوين��ات )35 عامًا(، 
وشقيقها أشرف ماهر عوينات )30 عامًا(، ومحمد أبو سمرة )38 
عامًا(، ومعتصم محمود ش��اور، واألسير المحرّر بكر الطويل، 

من محافظة قلقيلية.
ومن بلدة س��لوان في القدس، اعتقل االحتالل ستة مواطنين، 
وهم: تامر الزغل، مس��لم عودة، لؤي الرجبي، ضياء بيضون، 
عامر زيداني ومحمد زيداني.فيما اعتقل االحتالل المواطن خير 

خميس أبو حجيلة )48 عامًا(، من بلدة عطارة قضاء رام اهلل.

البيرة: االتيرة تلتقي قائد جهاز الضابطة الجمركية
البيرة – الحياة الجديدة– التقت رئيس سلطة جودة البيئة م.عدالة االتيرة 
ف��ي مكتبها امس، قائد جه��از الضابطة الجمركي��ة العميد اياد بركات 
وعددا من ضباط الجهاز وطاقما من س��لطة ج��ودة البيئة، ضمن إطار 
تعزيز التعاون المش��ترك بين الطرفين.وثمنت االتيرة جهود الضابطة 
الجمركية وعمق التعاون المش��ترك والمتكامل ما بين طواقم س��لطة 
جودة البيئة وضابط الضابطة الجمركية في مختلف المحافظات، مشيدة 

بدورهم في مكافحة منتجات المس��توطنات اإلسرائيلية، وحفظ األمن 
البيئي واالقتصادي، ومتابعة التعديات المجتمعية تجاه البيئة من خالل 
مالحقة مهربي النفايات اإلسرائيلية الي أراضي دولة فلسطين.وكرمت 
الضابطة الجمركية االتيرة تقديرا للجهود التي تبذلها طواقم س��لطة 
جودة البيئة في حماية البيئة الفلسطينية في ظل الهجمة اإلسرائيلية 

الممنهجة ضد البيئة الفلسطينية.

مقدسيون يواصلون حملتهم التطوعية بمقبرة باب الرحمة المالصقة لألقصى
الق��دس المحتلة- وفا- واصلت مجموعة من الش��بان المقدس��يين، 
ولليوم الس��ادس على التوالي، حملة إزالة األوس��اخ واألعشاب من 
مقبرة باب الرحمة التاريخية المالصقة بالجدار الش��رقي للمسجد 
األقص��ى المبارك.يذك��ر أن مؤسس��ات تابعة لالحتالل اس��تهدفت 
المقب��رة باقتطاع مس��احة مهمة منه��ا لصالح مش��اريع تهويدية، 

وشرعت منذ رمضان الفائت بتركيب جسور حديدية على المنطقة 
التي استولت عليها.وتجدر اإلشارة إلى أن »باب الرحمة« أقدم المقابر 
االسالمية ليس في القدس وحسب؛ وإنما في عموم فلسطين، وفيها 
رفات الصحابيين شداد بن األوس وعبادة بن الصامت فضال عن رفات 

مئات الشهداء والصالحين وأبناء المدينة المقدسة.


