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اشتية يلتقي فعاليات طولكرم
طولك���رم - "األي���ام": التقى رئي���س الوزراء 
د. محمد اش���تية فعالي���ات محافظة طولكرم 
عل���ى هامش انعق���اد مجلس ال���وزراء، امس، 
ف���ي المحافظة، حي���ث أطلعهم على الش���أن 
السياس���ي العام والوضع االقتصادي والمالي 
في ظل الفراغ السياسي وغياب مبادرة دولية 
مبنية عل���ى انهاء االحت���ال وإقام���ة الدولة 
الفلسطينية المس���تقلة وعاصمتها القدس، 

وتقليص الدعم المالي الدولي.
وأعلن اش���تية عن المش���اريع الت���ي أقرتها 
الحكوم���ة في جلس���تها لمحافظ���ة طولكرم، 
والتي اشتملت على مشاريع بنية تحتية وطرق 
ومدارس وكهرباء ومياه وزراعة، وصحة وشؤون 
اجتماعي���ة وترميم آث���ار وتعزي���ز دور المرأة 
وخلق فرص عمل للش���باب ودع���م الرياديين، 

ودع���م جامعتي فلس���طين التقنية والقدس 
المفتوحة والعديد من المشاريع األخرى.

وت���رأس رئي���س ال���وزراء اجتماعا م���ع مدراء 
المؤسسة األمنية في المحافظة حيث اطلع على 
الوضع األمني فيها، مشيدا بجهودهم في حفظ 

األمن واألمان والحفاظ على السلم األهلي.
وتح���ت رعايته وحضوره، وق���ع وزير التربية 
والتعلي���م د. م���روان عورتان���ي م���ع عدد من 
المتبرعين من المجتمع المحلي لتبني صيانة 
عدد من المدارس في محافظة طولكرم، وذلك 
في إطار المس���اندة لجهد الحكومة في تلبية 
احتياج���ات المحافظ���ة في قط���اع التعليم، 
باإلضافة إلى توقيع اتفاقية تبرع قطعة أرض 
من بلدية طولكرم لصالح توس���عة مستشفى 

ثابت ثابت الحكومي.

صرف الدفعة الرابعة من 
مشروع الحماية االجتماعية

رام الل���ه - "األيام": أعلنت وزارتا التنمي���ة االجتماعية والعمل أنه 
س���يتم البدء بصرف الدفعة الرابعة من مشروع الحماية االجتماعية 
بقيمة 700 شيكل ل�11.296 من المتضررين من جائحة "كورونا" في 
المحافظات الش���مالية والجنوبية والمتضرري���ن من العدوان األخير 
ف���ي المحافظات الجنوبية بدعم من البنك الدولي اعتبارًا من بعد غد 

الخميس.
وأش���ارت الوزارتان، في بيان مشترك، إلى أنه بصرف هذه الدفعة 
الت���ي خصص���ت بأغلبيتها لصالح المس���تفيدين ف���ي قطاع غزة، 
يصبح مجموع األس���ر المستفيدة من الدفعات األربع حوالى 55 ألف 
مستفيد من أصل 65 ألفًا يستهدفهم المشروع، كما تم تخصيص 
جزء من هذه الدفعة لمساعدة األسر التي تترأسها نساء متضررات 

من جائحة "كورونا". 

تشكيل لجنة استالم وتسليم
 لرئاسة جامعة القدس المفتوحة

رام الله - "األيام": قرر رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة 
عدنان سمارة تشكيل لجنة الستام وتسليم رئاسة الجامعة، وذلك 
عمًا بق���رار الرئيس محمود عب���اس تعيين س���مير النجدي قائمًا 
بأعم���ال رئيس الجامعة، خلف���ًا ليونس عمرو ال���ذي تنتهي دورته 

لرئاسة الجامعة في الحادي عشر من الشهر المقبل.
وكان الرئي���س محمود عب���اس أصدر قرارًا بتعيي���ن نائب رئيس 
جامعة القدس المفتوحة للشؤون األكاديمية سمير داوود النجدي، 

قائمًا بأعمال رئيس الجامعة، لحين تعيين رئيس لها.
وأعرب سمارة عن شكره للرئيس محمود عباس على رعايته ومواكبته 
لمس���يرة الجامعة منذ التأس���يس، باعتبارها جامع���ة منظمة التحرير 
الفلسطينية، جامعة الكل الفلسطيني التي شكلت حاضنة لكل الطلبة 
الذين واجهوا صعوبات التعلم بسبب االحتال، واألوضاع االقتصادية، 

وفي مقدمة ذلك رعاية الجامعة لألسرى وعوائل الشهداء.
بدوره، تمنى عمرو التوفيق والسداد للنجدي، مشيدا بقرار الرئيس 
بتعيين نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية تحصينًا ألنظمة 

الجامعة، وباعتباره أحد الذين ساهموا في بنائها ورفعتها.

فلسطين واألردن تبحثان
التعاون في الخدمة المدنية

أريحا - وفا: بحث رئي���س ديوان الموظفين 
العام موسى أبو زيد، مع نظيره األردني سامح 
الناصر س���بل التعاون المشترك بين البلدين، 
ومواجه���ة التحدي���ات الجديدة ف���ي مجال 

الخدمة المدنية واإلدارة العامة.
جاء ذلك خ���ال لقاء أبو زي���د، أمس، نظيره 
األردن���ي ف���ي أول زي���ارة له لفلس���طين، في 
مبنى الهيئة العامة للمعابر والحدود بمدينة 
أريحا، بحضور محافظ أريحا واألغوار جهاد أبو 
العس���ل، ومدير عام الهيئ���ة العامة للمعابر 

والحدود نظمي مهنا.
وق���ال أبو زيد، "اس���تطعنا خال الس���نوات 
الماضية بناء قصة نج���اح حقيقية في مجال 

الخدمة المدنية واإلدارة العامة بين الدولتين، 
ونتواجد في كل المحافل الدولية التي تعنى 

باإلدارة العامة".
ب���دوره، أك���د الناصر العاق���ة التاريخية 
مع فلس���طين، وأهمي���ة التعاون مع جميع 
الجه���ات الفلس���طينية خاص���ة دي���وان 

الموظفين العام.
وقال، "سنتابع بشكل مستمر التطورات التي 
شهدها واقع الخدمة في فلسطين، لنتكامل 
مع بعضن���ا البعض واالس���تمرار في التعاون 
بين البلدين بما يحقق أهداف الش���عبين في 
تطوير جوان���ب عديدة في مج���االت الخدمة 

المدنية".

بحث ملف ترشيح مدينة الخليل
عاصمة الثقافة اإلسالمية

الخليل - »األيام«: بحث وزير الثقافة الدكتور 
عاط���ف أبو س���يف، ومحاف���ظ الخلي���ل اللواء 
جبرين البكري، ف���ي مقر المحافظة، أمس، آخر 
التجهيزات ف���ي اعداد ملف ترش���يح مدينة 
للعام  للثقاف���ة االس���امية  الخلي���ل عاصمة 

2022م.
وحضر اللق���اء نائب المحاف���ظ خالد دودين 
وأعضاء اللجنة الوطني���ة المكلفة اعداد ملف 
الترش���ح بناء على القرار الص���ادر من مجلس 

الوزراء الخاص بهذا الملف.
واس���تعرض ابو س���يف اهمية هذا الملف 
واث���اره االيجابي���ة عل���ى الخليل وعل���ى دولة 

فلس���طين بش���كل عام كونه انتصارا للرواية 
الفلس���طينية في وجه  االس���امية  الثقافية 
االحت���ال ومخططاته التهويدية، متحدثا عن 
المعايي���ر المطلوبة الختي���ار عاصمة الثقافة 
االسامية، مشددا ان وجود الحرم االبراهيمي 

الشريف سيضيف قوة كبيرة لملف الترشح.
وأكد البكري ان الخليل تستحق هذه الفرصة 
التي ستس���لط الضوء عليه���ا وتبرز اهميتها 
الثقافية والدينية كونها رابع مدينة اسامية 
من حيث االهمية الدينية، مشددا على ان هذا 
الملف هو مسؤولية وطنية يجب على الجميع 

تقديم كل ما يلزم النجازه متكامًا.

رئيس الوزراء يرعى اتفاقيات لدعم قطاع التعليم.

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات
 الجهة المشترية: وزارة التربية التعليم 

 MOE - GSD / MOF   2021 / 207  :رقم المناقصة
 تود وزارة التربية والتعليم اس���تخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة . 1

الممول من قبل )وزارة المالية( لتس���ديد المبالغ المستحقة بموجب عقد استكمال 
طباعة وتوريد الكتب المدرسية للفصل الدراسي الثاني/ المحافظات الشمالية.

 تدع���و مديرية اللوازم العام���ة في وزارة المالية ولحس���اب وزارة التربية والتعليم . 2
المناقصي���ن ذوي األهلية ال���ى تقديم عطاءات بالظرف المخت���وم لتوريد الكتب 
المدرسية للفصل الدراس���ي الثاني/ المحافظات الشمالية، وذلك للبنود المذكورة 
في جداول التسعير بحيث يحق للمناقص التقدم لكافة او بعض البنود المذكورة. 

 ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات . 3
قانون الش���راء العام رق���م 8 لعام 2014 والئحته التنفيذي���ة، وهي مفتوحة لكل 

المناقصين ذوي األهلية. 
 يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمين الحصول عل���ى معلومات إضافية من . 4

االدارة العامة للوازم العامة وكذلك فح���ص وثائق المناقصة على العنوان المبين 
أدناه وذلك من الس���اعة )9:00 صباحا( إلى الساعة )2:00 ظهرا( من أيام األحد إلى 

الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام . 
 يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائ���ق المناقصة من خالل الموقع . 5

االلكتروني للوازم العامة )www.gs.pmof.ps( او من خالل البوابة الموحدة للشراء 
العام  )www.shiraa.gov.ps( ودفع رس���وم غير مس���تردة مقدارها 300 شيقل 
لحس���اب وزارة المالية في بنك فلس���طين على حس���اب رقم )219000/49(، ويتم 

ارفاق وصل الدفع )فيشة اإليداع( مع العطاء المقدم . 
 يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل يوم الثالثاء الموافق . 6

11 / 1 / 2022 الس���اعة 1 ظهرا والعط���اءات اإللكترونية ]غير مقبولة [، ويجب أن 
تكون صالحية العطاءات س���ارية لمدة ]150[ يوما بعد التاريخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات.
 يجب أن يرف���ق مع العطاء كفالة دخول المناقصة بقيمة 3 % من العطاء المقدم . 7

وتكون سارية المفعول لغاية 2022/7/9.
 العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم استبعادها، وسيتم . 8

فتح العطاءات بحض���ور ممثلي المناقصين الذين يرغب���ون في ذلك في العنوان 
المبين أدناه في نفس اخر موعد الستالم المناقصة.

 العنوان المذكور أعاله هو:. 9
 مديرية اللوازم العامة 

مجمع الوزارات مبنى القدس، الطابق السادس،
 رام الله )الضفة الغربية(، الماصيون 

هاتف: 2987112-02، فاكس: 02-2987056 
رئيس لجنة العطاءات المركزية

 PADRRIF / PADRRIF / 2021 / 27-1 : مناقصة رقم 
اسم المناقصة : توريد DRONE وبرنامج دمج صور وإعداد خرائط 

1 ( ي���ود صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية اس���تخدام جزء من مخصصاته ضمن 
الموازنة العامة لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد توريد DRONE وبرنامج دمج 

صور وإعداد خرائط.
 2 ( يدع���و صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية المناقصين ذوي االهلية الى تقديم 
عطاءات بالظرف المختوم لتنفيذ إنش���اء وتوريد وتركيب بيوت بالستيكية في كافة 

محافظات الوطن في الضقة الغربية .
 3 ( س���تتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا ألحكام قانون 
الشراء العام رقم 8 لس���نة 2014 والئحته التنفيذية، وهي مفتوحة لكل المناقصين 
ذوي األهلي���ة، علما بأن المؤهالت المطلوب توفره���ا لدى المناقص الفائز محددة في 

وثائق المناقصة .
 4 ( يمك���ن للمناقصي���ن المهتمين تفح���ص وثائ���ق المناقصة عبر البواب���ة الموحدة 
للمش���تريات العامة، كما يمكنهم الحصول على معلوم���ات إضافية من صندوق درء 
المخاطر والتأمينات الزراعية على العنوان المبين أدناه وذلك من الس���اعة ]8 صباحا[ 

إلى الساعة ]3 مساء[ من أيام األحد الى الخميس .
 5 ( يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه، وبعد 
دفع رس���وم غير مستردة مقدارها    ]200 ش���يقل[ يتم إيداعها في حساب إيرادات 
وزارة المالية في بنك فلس���طين رقم 49/219000 ويعفى كل من ش���ارك في العطاء 

السابق ودفع الرسوم من دفعها مرة أخرى.
 6 ( يجب تس���ليم العطاءات ف���ي العنوان المبين أدناه قب���ل 2022/01/25 يوم الثالثاء 
الساعة العاش���رة صباحا، علما بان العطاءات اإللكترونية غير مقبولة، ويجب أن تكون 

صالحية العطاءات سارية لمدة 120 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات .
 7 ( يجب ان يرفق مع كل عطاء ] كفالة دخول عطاء »بمبلغ 3000 ش���يقل« صالحة لغاية 
26/6/2022 باإلضافة الى فيش���ة اإليداع، وفقا للنماذج والش���روط الواردة في وثائق 

المناقصة.
 8 ( س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وس���يتم فتح 
العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه 

في 25/01/2022 يوم الثالثاء الساعة العاشرة صباحا .
 9 ( رس���وم اإلعالن في الصحف للمرحلتين على من ترس���و عليه المناقصة . صندوق درء 

المخاطر والتأمينات الزراعية 

دائرة اللوازم والعطاءات 
فلسطين – رام الله – اإلرسال – قرب وزارة المالية - المبنى الرئيسي – قاعة االجتماعات

 WWW.PADRRIF.PS  
هاتف 2961861 02 / 0592998116 

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الدعوة إلى المناقصة
الجهة المشترية: وزارة الصحة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة. 

 MOH - GSD/ MOF /2021 /212 :رقم المناقصة
اس���م المناقصة شراء وتوريد جهاز X-RAY C-ARM  لصالح مجمع فلسطين الطبي التابع 

لوزارة الصحة.
ت���ود وزارة الصحة الفلس���طينية ومن خ���ال مديرية الل���وازم العامة اس���تخدام جزء من 
مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ المستحقة 
  X-RAY C-ARM ش���راء وتوري���د جهاز  MOH - GSD/ MOF /2021 /212 بموج���ب عقد

لصالح مجمع فلسطين الطبي التابع لوزارة الصحة
تدعو مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة الصحة الفلسطينية المناقصين ذوي األهلية الى 

.  X-RAY C-ARM تقديم عطاءات بالظرف المختوم شراء وتوريد جهاز
  ستتم المناقصة العامة من خال طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات . 1

قانون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذي���ة، وهي مفتوحة لكل 
المناقصين ذوي األهلي���ة، والمؤهات المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز هي: 

القدرة المالية والخبرة الفنية في مجال األجهزة الطبية.
   يمكن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمين الحصول على جميع وثائق المناقصة . 2

من خال الموق���ع االلكتروني لمديرية اللوازم العام���ة www.gs.pmof.ps، أو من 
خال البوابة الموحدة للش���راء العام shiraa.gov.ps. www بعد دفع رس���وم غير 
مس���تردة مقدارها 300 شيقل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب 
رقم )219000/49(، ويتم ارفاق وصل الدفع )فيشة االيداع( مع العطاء المقدم، كما 
يمكن للمناقصين الحصول على أي معلومات اضافية لجميع وثائق المناقصة على 
العنوان المبين ادناه وذلك من الساعة 9:00 صباحا الى الساعة 2:00 مساًء من ايام 

األحد إلى الخميس.
 يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة في موعد أقصاه الساعة . 3

)11:00( صباحًا من يوم الثاث���اء الموافق 2022/1/25 والعطاءات اإللكترونية غير 
مقبولة ويجب أن تكون صاحية العطاءات سارية حتى تاريخ 2022/6/23.

  يج���ب أن يكون مرفق مع العط���اء إقرار ضمان للعطاء وفق���ًا للنموذج المدرج في . 4
وثائق المناقصة، على أن يكون موقع حسب األصول من الشخص المخول بالتوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزام���ي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 
ال يتج���زأ من وثائق المناقصة حيث وس���يتم رفض أي عط���اء ال يحتوي على اقرار 

الضمان.
  العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم استبعادها، وسيتم . 5

فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحض���ور ممثلي المناقصين 
الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين ادناه.

 رسوم اإلعان على من ترسو عليه المناقصة.. 6
   العنوان المذكور أعاه هو :. 7

مديرية اللوازم العامة
وزارة المالية

مجمع الوزارات � مبنى القدس ، الطابق السادس � رام الله )الضفة الغربية(، الماصيون
هاتف:  3/2987112/02 فاكس 2987056/02

رئيس لجنة العطاءات المركزية

اعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات 

يـعلــــن مكتـب مراقـب الشــــركات فـي وزارة االقتصـاد الـوطـنـي بـأن شــــركة 

)شــــركة دايركـت اكســـبرس للتوصيل والشــــحن( المســـاهمة الخصوصية 

المحـدودة المســـجلة لـدينـا فـي ســــجل الشركات المســـاهمة الخصوصـية 

المحــــدودة تحـت رقــــم )562586594( قـد تقـدمت إلينــــا بطلـب زيـادة راس 

مـال الشــــركـة مـن )10000( دينـار اردنـي الـى )50000( دينـار اردنـي أي بواقـع 

زيـادة مقـدارها )40000( دينـار اردنـي وعليـه فـمـن لديـه أي اعتـراض او تحفـظ 

التوجـه لمكتـب مراقـب الشـركات خالل المدة القانونية المعمول بها. 

2021/12/19م 

مراقب الشركات

إعالن مراقب الشركات

 يعل���ن مراقب الش���ركات / وزارة االقتصاد الوطني بأن ش���ركة الصفا 
الهندس���ية لألعمال الكهربائية العادية العامة والمسجلة لدينا تحت 
رقم )562119040( تقدمت لدينا لزيادة رأس���مال الشركة من )400000( 
اربعمائ���ة الف دوالر ال���ى )1000000( مليون دوالر وكذلك تغير اس���م 
الش���ركة من اسم ش���ركة الصفا الهندس���ية لألعمال الكهربائية الى 
االس���م الجديد دار الصفا الهندسية لألعمال الكهربائية والتعهدات 
العامة ومن له اعتراض بهذا الخصوص مراجعة مراقب الشركات خالل 

شهر من تاريخه.
 طارق المصري
 مراقب الشركات

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي

تعلن ش���ركة كهرب���اء محافظة القدس عن قط���ع التيار الكهربائ���ي من الثامنة 

والنص���ف صباحا وحتى الواحدة بعد الظهر ي���وم الثالثاء الموافق 2021/12/28, 

عن كل من المناطق التالية من محافظة القدس:   

أجزاء من السواحرة الغربية وتشمل

محيط شارع القنبر , محيط مسجد الصالحين , محيط الشارع الجديد

تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال 

التحويالت والصيانة على ش���بكات الضغ���ط العالي المزودة 

لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة 

اعالن قطع التيار الكهربائي 

بناءا على قرار ش���ركة كهرباء إسرائيل والمستوى السياسي لديها، فقد قررت قطع التيار الكهربائي عن المناطق 

اآلتية في األيام المبينة في الجدول من الساعة 11:00 ظهرا الى الساعة 15:00 عصرا 

وقت القطع  تاريخ تكرار القطع  المناطق المتأثرة  الرقم 

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 26
منطقة رام الله: المزرعة الغربية / أبو شخيدم / جزء من كوبر 

/ ضاحية الريحان كامال / مخيم قلنديا 
  .1

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 27

منطقة بيت لحم: قرى الريف الغربي وتشمل )حوسان 
/ نحالين / بتير / واد فوكين( / اجزاء من الخضر وتشمل 

)منطقة ام ركبة / منطقة شعيب( / اجزاء من مخيم 
الدهيشة وتشمل )منطقة المسلخ / مركز صحي شمس 
/ والجزء الشرقي من المخيم( / جميع المناشير الموجودة 

في منطقة الدهيشة )المناشير المحيطة بمحطة الكهرباء 
الرئيسية قرب جراد( كاملة واالجزاء المحيطة بها / 

ارطاس كاملة / مديرية الشرطة / بناية االمن الوطني / 
مهبط الرئيس / مركز الفنيق / االجزاء الشرقية من مخيم 
الدهيشة واالجزاء المحيطة بها / واد غنيم / جمعية رعاية 

اليتيم / شارع الصف قرب النوباني 

 .2

 15:00 – 11:00  2021 / 12 / 28
منطقة رام الله:  بيتين القرية / دير دبوان / برقة / مخيم 

الجلزون / ترمسعيا / أبو فالح / المغير 
 .3

 

 ترفض الشركة هذا االجراء الذي أساسه الضغط على المستوى السياسي الفلسطيني في ظل حصار مالي شديد 

يمارس���ه الجانب اإلسرائيلي على الجانب الفلس���طيني. كما وتناشد الش���ركة كل من عليه ديون لصالح الشركة 

القيام بواجبه لتس���ديدها وأيضا التوقف عن الربط العشوائي والغير شرعي والذي يزيد من األحمال على الشبكة 

الكهربائية ويزيد االعباء المالية التي أصبحت ال تطاق وال يمكن تحملها من قبل الشركة.  

اإلدارة.

اعالن توقف عمليات الشحن و قبض الفواتير 

تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس المس���اهمة المحدودة الى 

جمهور المش���تركين الكرام التوقف عن عمليات الش���حن و قبض 

الفواتير في مكاتب الش���ركة و فروعها وفي جميع مراكز الش���حن 

الداخلي���ة والخارجي���ة و  التطبيق الكتروني   وذلك بس���بب اعمال 

الجرد للس���نة المالية 2021 وذلك اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 

2021/12/31 من الساعة الثامنة مساء وحتى الساعة السادسة من 

صباح يوم السبت الموافق 2022/01/01
تعتذر الشركة للمشتركين الكرام عن اي ازعاج قد ينتج عن هذا االجراء

مع االحترام ,,

االدارة     


