
أيــــــــــام فــلــســطــيــنــيــة األربعاء 42022/11/30

 دولة فلسطين 

المجلس األعلى للشباب والرياضة 

 HCYS / HCYS / 2022 / 004 : تمديد / رقم المناقصة
مناقصة عامة محلية 

اسم المناقصة : أجهزة جدار الحماية ورخص التشغيل 
يرغب المجلس األعلى للشباب والرياضة في طرح المناقصة بتمويل من وزارة المالية 

والتخطيط حسب التفصيل التالي :
1. الحصول على وثائق المناقصة : يمكن للراغبين في المشاركة في هذه المناقصة 
االطالع والحصول على وثائق المناقصة من دائرة المش���تريات في مبنى المجلس 
األعلى للش���باب والرياضة ) الطابق األول ( - في شارع االرسال - دوار فندق بست 
ايس���ترن . وذلك اعتبارا م���ن االحد الموافق 2022/10/30 وحت���ى االحد الموافق 
12/11/ 2022 الس���اعة 12 ظهرا خالل اوقات الدوام الرس���مي مقابل رس���م غير 
مسترد بقيمة 300 شيقل لكل مناقصة يودع في بنك فلسطين المحدود لحساب 
ايرادات وزارة المالية – ايرادات أخرى على حس���اب رقم 219000/49 في البنك . 
عل���ى ان يتم ارفاق وصل الدفع مع تقديم المناقصة وس���يتم رفض أي عطاء تم 

تقديمه وغير مرفق به إيصال الدفع.
 2. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي : اليوجد.

على ان يكون آخر موعد الستقبال االستفسارات يوم الخميس الموافق 2022/12/8.
3. كفال���ة دخول المناقصة : يجب أن ترفق كل مناقص���ة )كفالة المناقصة ( بقيمة 
1000 دوالر لصالح المجلس األعلى للش���باب والرياضة كما ورد في جدول بيانات 
العطاء . ويجب ان تكون صالحة الس���ريان حتى تاريخ 2023/4/30 بموجب كفالة 

بنكية صادرة عن بنك فلسطيني معتمد.
4. تسليم وفتح العروض : يتم تس���ليم العروض في ظرف مغلق ومختوم ومكتوب 
عليه اسم العطاء ورقمه في دائرة المشتريات الطابق األول  - في شارع االرسال - 
قرب دوار فندق بس���ت ايسترن ، في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
يوم األحد الموافق 2022/12/11 م ، وس���وف يتم فتح العروض في جلسة علنية 

في نفس الموعد والمكان .
 5. على المش���تركين األخذ ببروتوكوالت السالمة العامة المعلنة والمنشورة من قبل 

وزارة الصحة الفلسطينية في جميع مراحل المناقصة وبشكل جدي وحازم . 
6.  العنوان : دائرة المشتريات

 المجلس األعلى للشباب والرياضة: 
شارع االرسال / دوار بست ايسترن / رام الله - الضفة الغربية 

تلفون : 00970593116749، فاكس : 0097022985991 
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء . 

زكريا صالحات
 مدير دائرة المشتريات

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

لجنة العطاءات المركزية

دعوة لتقديم عطاءات

الجهة المشترية : وزارة الزراعة الفلسطينية من خالل مديرية اللوازم العامة .
 ) MOA - GSD / MOF  2022 / 273 ( : رقم المناقصة

اس���م المناقصة : شراء وتوريد وتركيب سياج ومستلزماته ضمن مشروع تخضير 
فلسطين 2022-2021

تود وزارة الزراعة الفلسطينية ومن خالل مديرية اللوازم العامة استخدام جزء من . 1
مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من قبل وزارة المالية لتسديد المبالغ 
المس���تحقة بموجب عقد ) MOA - GSD / MOE / 2022 / 273 ( شراء وتوريد 

وتركيب سياج ومستلزماته ضمن مشروع تخضير فلسطين 2022-2021.
تدع���و مديرية اللوازم العامة ولصالح وزارة الزراعة الفلس���طينية المناقصين . 2

ذوي األهلية إل���ى تقديم عطاءات بالظرف المختوم لش���راء وتوريد وتركيب 
سياج ومستلزماته .

س���تتم المناقص���ة العامة م���ن خالل طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا . 3
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحته التنفيذية ، وهي 

مفتوحة لكل المناقصين ذوي األهلية . 
يمك���ن للمناقصي���ن المؤهلين والمهتمين الحص���ول على جميع . 4

وثائ���ق المناقصة من خ���الل الموقع االلكترون���ي لمديرية اللوازم 
العامة ) www.gs.pmof.ps ( أو من خالل البوابة الموحدة للش���راء 
الع���ام ) www.shiraa.gov.ps ( بعد دفع رس���وم غير مس���تردة 
مقدارها ) 300 ( ش���يقل لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين 
على حس���اب رقم )219000/49( ، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة 
اإلي���داع ( مع العطاء المقدم ، كما يمكن للمناقصين الحصول على 
أي معلوم���ات إضافية لجميع وثائق المناقصة على العنوان المبين 
أدناه وذلك من الس���اعة 9 صباحا إلى الساعة 2 مساء من أيام األحد 

إلى الخميس . 
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الساعة ) 12:30 ( مس���اء من يوم الثالثاء الموافق 2022/12/13 ، والعطاءات 
اإللكترونية غير مقبولة ، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 

يوما من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات.
يج���ب أن يرفق مع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق . 6

المناقصة على أن يكون موقع حس���ب األصول من الشخص المخول بالتوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزام���ي عن كفالة دخول المناقصة 
وجزء ال يتجزأ من وثائق المناقصة وسيتم رفض أي عطاء اليحتوي على اقرار 

الضمان . 
العط���اءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها ، . 7

وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 
المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه . 

رسوم االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة . . 8
العنوان المذكور أعاله هو : . 9

صندوق العطاءات المركزية دائرة العطاءات
 وزارة المالية / مديرية اللوازم العامة 

رام الل���ه ، الماصيون ، مجمع الوزارات - مبنى الق���دس / مقابل مكتب رئيس الوزراء ، 
الطابق السادس .

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

دولة فلسطين

وزارة المالية

مديرية اللوازم العامة

الدعوة الى المناقصة 

الجهة المشترية : مديرية اللوازم العامة لصالح وزارة الصحة 
اسم المناقصة : شراء خدمة النظافة لصالح مستشفيات ومرافق وزارة الصحة للعام 2023 

 MOH - GSD / MOF / 2022 / 275  : رقم المناقصة
تود وزارة الصحة اس���تخدام ج���زء من مخصصاتها ضم���ن الموازنة العامة . 1

المم���ول من قبل وزارة المالية ولتس���ديد المبالغ المس���تحقة بموجب عقد  
) MOH - GSD / MOF / 2022 / 275 . ( ش���راء خدم���ة النظاف���ة لصال���ح 

مستشفيات ومرافق وزارة الصحة للعام 2023.
تدعو وزارة المالية لصال���ح وزارة الصحة المناقصين ذوي األهلية الى تقديم . 2

عطاءات بالظرف المختوم لتنفيذ الخدم���ة ، ويحق للمناقص التقدم لواحدة 
أو أكثر من هذه الرزم .

ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقًا ألحكام . 3
قانون الش���راء العام رقم 8 لسنة 2014 م والئحته التنفيذية ، وهي مفتوحة 
لكل المناقصين ذوي األهلية ، والمؤه���الت المطلوب توفرها لدى المناقص 

الفائز هي : القدرة المالية و الخبرة الفنية في مجال خدمات النظافة.
يمكن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة من خالل الموقع . 4

االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ) www.gs.pmof.ps ( أو من خالل البوابة 
الموحدة للش���راء العام ) https://www.shiraa.gov.ps ( و دفع رس���وم غير 
مس���تردة مقدارها ) 300 ش���يقل ( لحس���اب وزارة المالية في بنك فلسطين 
على حساب رقم )219000/49( ، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة اإليداع ( مع 
العطاء المقدم . كما يمكن للمناقصين الحصول على معلومات اضافية لجميع 
وثائق المناقصة على العنوان المبين ادناه وذلك من الس���اعة 9 صباحا حتى 

الساعة 2 مساء من ايام االحد الى الخميس .
 يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة في موعد أقصاه . 5

الس���اعة 1:30 صباحًا م���ن يوم الثالث���اء المواف���ق 2022/12/13 والعطاءات 
االلكترونية غير مقبولة ، ويجب أن تكون صالحية العطاءات سارية لمدة 150 

يوم من التاريخ النهائي لتسليم العطاءات . 
 يجب ان يرفق مع العطاء اقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق . 6

المناقصة على ان يكون موقع حس���ب االصول من الشخص المخول بالتوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر هذا االقرار كبديل الزام���ي عن كفالة دخول المناقصة 
وج���زء ال يتجزأ من وثائق المناقصة وس���يتم رفض أي عط���اء ال يحتوي على 

اقرار الضمان . 
 العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها ، . 7

وس���يتم فتح العطاءات فور انتهاء الموعد المحدد للتس���ليم بحضور ممثلي 
المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان المبين أدناه . 

رسوم االعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط .. 8
العنوان المذكور أعاله هو : . 9

صندوق العطاءات المركزية- دائرة العطاءات
 مديرية اللوازم العامة 

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

 هاتف : 3 / 2987112 -02 ،  فاكس : 02-2987056
رئيس لجنة العطاءات المركزية

إعالن طرح عطاء توريد هياكل لمبات انارة

رقم 2022/48
تعلن ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال عن طرح عطاء توريد هي���اكل لمبات انارة رقم 

2022/48
فعلى جميع المختصين الراغبين في الحصول على نس���خة من العطاء مراجعة دائرة 
التوريدات في ش���ركة توزيع كهرباء الش���مال - االدارة العام���ة - مجمع بلدية نابلس 

التجاري - الطابق التاسع خالل ساعات الدوام الرسمي .
تعاد نسخة العطاء إلى دائرة التوريدات في الشركة مرفقة بتأمين )شيك مصدق أو 
كفالة بنكية( بقيمة 248000 ش���يكل ، وذلك حتى الساعة الثالثة مساء يوم االثنين 

الموافق 2022/12/12
ولن يقبل أي عطاء يرد بعد هذا الموعد أو ال يحتوي على التامين المطلوب . 

. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء . 
. ثمن نسخة العطاء 1000 شيكل غير مستردة.

يتم تسليم نسخ العطاء للراغبين بالمشاركة اعتبارا من صباح يوم 2022/11/30

االدارة العامة

 اعالن صادر عن مراقب الشركات
 يعلن مس���جل  الش���ركات ف���ي وزارة االقتص���اد الوطني بإن ش���ركة الديجان 
للحجرو الش���ايش ونوعها مس���اهمه  خصوصيه محدوده المس���جله تحت  رقم 
)562525618( تقدم���ت لدين���ا بطلب لتغيي���ر الصفه القانونيه للش���ركه من 
مس���اهمه خصوصيه محدوده  الى عاديه عامه وكذلك تغيير اسم الشركه من 
ش���ركه الديجان للحجر و الشايش ،الى شركه الديجان للحجر و الشايش و المواد 
االنش���ائيه  وعلى من له مصلحه باالعتراض مراجعه مسجل الشركات في وزارة 

االقتصاد الوطني خالل المده القانونيه المعمول بها 
مسجل  الشركات 
وزارة االقتصاد

دولة فلسطين

ديوان الرقابة المالية واإلدارية 

الدعوة الى المناقصة

ديوان الرقابة المالية واالدارية

SAACB/MOFP/2022/08 :مناقصة رقم
يود دي���وان الرقاب���ة المالية واإلدارية اس���تخدام جزء م���ن مخصصاته ضمن   .1
»الموازنة العامة« لتسديد المبالغ المستحقة بموجب عقد: شراء وتوريد أجهزة 

.SAACB/MOFP/2022/08 وتراخيص، مناقصة رقم
يدعو دي���وان الرقابة المالي���ة واالدارية المناقصي���ن ذوي األهلية الى تقديم   .2
عط���اءات بالظرف المخت���وم ل�توريد أجه���زة وتراخيص خاص���ة بتكنولوجيا 

المعلومات، وتتكون من عشرة بنود وتتم اإلحالة على أساس البند.
س���تتم المناقص���ة العامة من خ���ال طلب عط���اءات تنافس���ية محلية وفقا   .3
لمقتضيات قانون الش���راء العام رقم 8 لع���ام 2014 والئحته التنفيذية، وهي 
مفتوحة ل���كل المناقصين ذوي األهلي���ة، والمؤهات المطل���وب توفرها لدى 

المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.
يمكن للمناقصين المؤهلي���ن والمهتمين الحصول على معلومات إضافية من   .4
ديوان الرقابة المالية واإلداري���ة، وكذلك فحص وثائق المناقصة على العنوان 
المبين أدناه وذلك من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الثالثة بعد الظهر من 

أيام األحد الى الخميس، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام.
يمك���ن للمناقصين المهتمين الحص���ول على وثائق المناقص���ة من العنوان   .5
المبين أدناه، بعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 100 شيكل، ورسوم اإلعان 

على من يرسو عليه العطاء.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أس���فل الدعوة قبل 2022/12/13   .6
الس���اعة 12:00 ظهرا، والعط���اءات اإللكترونية »غير مقبول���ة، ويجب أن تكون 
صاحي���ة العطاءات س���ارية لم���دة 90 يوما بع���د التاريخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات. 
يج���ب أن يرفق مع العطاء »إقرار ضمان للعطاء وفقا للنموذج المدرج في وثائق   .7

المناقصة. 
8.  العطاءات الت���ي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين س���يتم اس���تبعادها، 
وس���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في 

العنوان المبين أدناه في 2022/12/13 الساعة 12:00ظهرا.
العنوان المذكور أعاه هو:  .9
ديوان الرقابة المالية واالدارية

دائرة اللوازم المشتريات
شارع القدس-البيرة-فلسطين

www.saacb.ps :الموقع اإللكتروني
رقم الهاتف: 2972290

 معالي األستاذ اياد تيم 
 رئيس ديوان الرقابة المالية واالدارية

 دولة فلسطين

وزارة الحكم المحــلي

بلدية خاراس

)إعالن معدل(

إعالن طرح عطاءمشروع انشاء قاعة متعددة األغراض 

MOLG-MF-2022-26 :الرقم
تعلن بلدية خاراس و بتمويل من وزارة الحكم المحلي عن طرح عطاءمش���روع انش���اء 
قاعة متع���ددة األغراض وذلك وفقا للتعليمات والش���روط الخاص���ة ووثائق العطاء 
المرفقة في نسخة العطاء، فعلى الشركات الراغبة بالمشاركة التقدم ل العطاء، على 

أن تتوفر لديهم الشروط التالية: -
1.أن تكون الشركة المتقدمة مس���جلة في قائمةاتحاد المقاولين- بدرجة ال تقل عن 

رابعة ابنية.
2.أن تكون الشركة مسجله رسميا في دوائر الضريبة .

3.األس���عار بالش���يكل ش���املة لجميع أنواع الضرائب ويجب تقديم فاتورة ضريبية 
وخصم مصدر ساري المفعول 

4.عل���ى الراغبين بالتقدم للعطاء  الحصول على نس���خة من العط���اء اعتبارا من يوم 
)الثالثاء( الموافق )2022/11/29( من مقر بلدية خاراس ، مقابل رس���وم غير مس���ترد 

وقدره )500 شيكل( وذلك خالل أوقات الدوام الرسمي.
5. يجب ان تكون االس���عار س���ارية المفعول لمدة ال تقل ع���ن 90 يوم من اخر موعد 

لتسليم العطاء.   
6. آخ���ر موعد لتس���ليم العط���اء بالظرف المختوم الس���اعة الثانية عش���ر ظهر يوم 
)االربعاء(المواف���ق)2022/12/07( في مقر البلدية، مع العلم انه لن يقبل أي عطاء بعد 

هذا الموعد.
7.فتح المظاريف يوم )االربعاء( الموافق )2022/12/07( الس���اعة الثانية عشر ظهرا 

في مقر بلدية خاراس.
8 .  لجنة العطاءات غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

9.اجور االعالن في الصحف على من يرسوا عليه العطاء.
10. موعد االجتم���اع التمهيدي يوم االحد الموافق )2022/12/04 ( الس���اعة 10:00 

صباحا .
11. يجب على الشركة المتقدمة تقديم كفالة تأمين ابتدائي )كفالة دخول العطاء( 
بقيمة )30,000( ش���يقل لصالح بلدية خاراس وذلك بكفالة بنكية س���ارية المفعول 
لمدة ال تقل عن )120( يوم من تاريخ إقفال العطاء أو ش���يك بنكي مصدق وال تقبل 

الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل س���اعات الدوام الرسمي على 

األرقام التالية:  
    ) جوال رقم م.احمد حالحلة : 0599284056- – تلفون رقم :02-2586111 (

 رئيس بلدية خاراس 
 احمد عطاونة

دولة فلسطين

مجلس قروي كفر نعمة 

المرة الثانية

نموذج الدعوة للمناقصة

 اسم المناقصة: تأهيل وتعبيد طرق داخلية. 
.MOLG-MF-2022-42 :رقم المناقصة

يود مجلس قروي كفر نعمة اس���تخدام جزء من ايراداته ضمن برنامج الموازنة   .1 
التطويرية الممول من قبل وزارة الحكم المحلي لتس���ديد المبالغ المس���تحقة 

MOLG-MF-2022-42 بموجب عقد تأهيل وتعبيد طرق داخلية رقم
يدع���و مجلس قروي كفر نعمة المناقصين ذوي االهلية والمصنفين في مجال   .2
الطرق، درجة خامس���ة فأعل���ى الى تقديم عطاءات بالظ���رف المختوم ل�تأهيل 
وتعبي���د ط���رق داخلية ف���ي القرية في ثالث مواقع أم الس���همة والمس���حب 
وعيطرانة، وتشمل االعمال الحفريات والتوسعات المطلوبة واعمال البيسكورس 
واالسفلت والجدران االستنادية واكتاف الباطون اعمال اثاث الطرق، وكل ذلك 
حس���ب المخططات والمواصفات وتعليم���ات المهندس المش���رف، علما بان 
المؤهالت المطلوب توفرها لدى المناقص الفائز محددة في وثائق المناقصة.

يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول عل���ى معلومات إضافية عن المناقصة   .3
من مجلس قروي كفر نعمة على العنوان المبين أدناه وذلك من الساعة الثامنة 

صباحا إلى الساعة الثانية ظهرا من أيام السبت الى الخميس.
يمكن للمناقصين المهتمين ش���راء وثائق المناقصة من العنوان المبين أدناه،   .4

وبعد دفع رسوم غير مستردة مقدارها 300 شيقل.
يجب تس���ليم العطاءات في العنوان المبين أدناه قبل الساعة 12:00 ظهرا من   .5
يوم األربعاء الموافق 2022/12/14 ويجب أن تكون صالحية العطاءات س���ارية 

لمدة 90 يوما بعد التاريخ النهائي لتسليم العطاءات. 
يجب ان يرفق مع كل عطاء »كفالة دخول عطاء » بقيمة 12,000 ش���يقل سارية   .6
المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوما من الموعد النهائي لتسليم العطاءات وفقا 

للنماذج والشروط الواردة في وثائق المناقصة.
7.  س���يتم اس���تبعاد العطاء الذي يصل بعد التاريخ والوقت المحددين، وسيتم 
فت���ح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذين يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في يوم االربعاء الموافق 2022/12/14الساعة 12:00 ظهرا.
العنوان المذكور اعاله هو:  .8

مجلس قروي كفر نعمة
كفر نعمة / الشارع الرئيسي مقابل الحديقة العامة

هاتف رقم: 02-2489848
Kn.vc2012@yahoo.com

دولة فلسطين 

وزارة المالية 

مديريـة اللـوازم الـعـامـة

اسم المناقصة : شراء خدمة النقليات للعام 2023 
الجهة المشترية : وزارة الصحة 

MOH - GSD / MOF / 2022 / 272 : رقم المناقصة
تود وزارة الصحة استخدام جزء من مخصصاتها ضمن الموازنة العامة الممول من   .1
قبل وزارة المالية لتس���ديد المبالغ المستحقة بموجب عقد شراء خدمة النقليات 

 MOH - GSD / MOF / 2022 / 272 للعام 2023 رقم
2.   تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب وزارة الصحة المناقصين 

ذوي األهلية الى تقديم عطاءات بالظرف المختوم شراء خدمة النقليات.
 3. ستتم المناقصة العامة من خالل طلب عطاءات تنافسية محلية وفقا لمقتضيات 
قانون الش���راء العام رقم 8 لعام 2014 والئحت���ه التنفيذية ، وهي مفتوحة لكل 

المناقصين ذوي األهلية .
 4. يمك���ن للمناقصين المؤهلين والمهتمين الحص���ول على معلومات إضافية 
من مديرية اللوازم العامة وذلك من الس���اعة 9:00 إلى الس���اعة 2:00 من أيام 
األحد إلى الخميس ، أو عبر البوابة الموحدة للشراء العام أو موقع اللوازم العامة 

.www.gs.pmof.ps
5. يمك���ن للمناقصين المهتمين الحصول على وثائق المناقصة عبر البوابة الموحدة 
للش���راء العام أو موقع اللوازم العامة www.gs.pmof.ps ، بعد دفع رس���وم غير 
مستردة مقدارها 300 شيكل لحساب وزارة المالية في بنك فلسطين على حساب 
رقم ) 49/219000( ، ويتم ارفاق وصل الدفع ) فيشة اإليداع ( مع العطاء المقدم . 
6. يجب تسليم العطاءات في العنوان المبين أسفل الدعوة قبل يوم الثالثاء الموافق 
2022/12/13 الس���اعة 12:00 والعط���اءات اإللكترونية » غي���ر مقبولة ، ويجب أن 
تك���ون صالحية العطاءات س���ارية لمدة 150 يوم من التاريخ النهائي لتس���ليم 

العطاءات .
 7. يج���ب أن يرفق م���ع العطاء إقرار ضمان للعطاء وفقا للنم���وذج المدرج في وثائق 
المناقصة على أن يكون موقع حس���ب األصول من الش���خص المخول في التوقيع 
ع���ن المناقص ويعتبر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء 
ال يتجزأ من وثائق المناقصة ، وسيتم رفض أي عطاء ال يحتوي على إقرار ضمان .

 8. العطاءات التي تصل بعد التاريخ والوقت المحددين سيتم استبعادها ، وسيتم 
فت���ح العطاءات بحضور ممثلي المناقصين الذي���ن يرغبون في ذلك في العنوان 

المبين أدناه في يوم فتح المناقصة كما ذكر أعاله .
 9. اجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.

 10. العنوان المذكور أعاله هو : 
مديرية اللوازم العامة 

مجمع الوزارات مبني القدس ، الطابق السادس ، 
رام الله ) الضفة الغربية (، الماصيون . 
هاتف : 02-2987112 ، 02-2987056 

رئيس لجنة العطاءات المركزية

 "القدس المفتوحة" و"الحملة األكاديمية" 
تفتتحان مؤتمر "التحرر الذاتي للفلسطينيين"

  "العربية األميركية" تشارك بمؤتمر "اليونسكو"
 جنين - "األيام": ش���اركت الجامعة العربية األميركية في المؤتمر 
الدول���ي لالحتف���ال بالذك���رى الثالثي���ن لبرنامج توأم���ة الجامعات 
والكراس���ي الجامعي���ة لمنظمة األم���م المتحدة للتربي���ة والعلوم 
والثقاف���ة "اليونس���كو"، والذي عق���د في مقر المنظم���ة بالعاصمة 
الفرنسية باريس، تحت ش���عار "تحويل المعرفة من أجل مستقبل 

عادل ومستدام".
وذك���رت الجامع���ة، في بيان صحاف���ي امس، أن هذه المش���اركة 
جاءت ضمن مس���اعي اللجنة الوطنية للتشبيك بين حاملي كراسي 
"اليونس���كو" في فلس���طين ونظرائه���م من مختل���ف دول العالم، 
وفي إطار س���عيها لتوس���يع الحضور العلمي لمؤسس���ات التعليم 
العالي الفلس���طينية في "اليونس���كو"، من خالل استحداث المزيد 
من الكراس���ي العلمية ف���ي الجامعات الفلس���طينية في المجاالت 

المتخصصة ضمن قطاعات عمل واهتمامات "اليونسكو".
ومث���ل الجامعة في االحتف���ال، عميد كلية عل���م البيانات وحامل 
كرسي "اليونسكو" لعلوم البيانات من أجل التنمية الدكتور مجدي 

عودة.

ورشة لتطوير المهارات 
الرقمية لطلبة الكليات التقنية

افتتاح دورة تدريبية في تطوير المجالت العلمية

ندوة بجامعة فلسطين األهلية 
لتعزيز النهج الريادي لدى الشباب

 رام الل����ه - "األي����ام": افتتح����ت جامعة القدس 
لمناهض����ة  األكاديمي����ة  والحمل����ة  المفتوح����ة 
االحتالل اإلس����رائيلي واألبارتهايد، أمس، مؤتمرًا 
علميًا بعن����وان "التحرر الذاتي للفلس����طينيين... 
إنتاج المعرفة المقاومة"، في مقر رئاسة الجامعة 

بمدينة رام الله.
وأقي����م المؤتم����ر على ش����رف الي����وم العالمي 
للتضامن مع الش����عب الفلس����طيني، ويس����تمر 
يومين ش����مل في يومه األول 4 جلس����ات، ويعقد 
عب����ر تقني����ة )ZOOM( أيضًا، ويض����م عددًا من 
أبناء الش����عب الفلس����طيني بالش����تات ونشطاء 
ومتضامنين مع الشعب الفلسطيني من مختلف 

أرجاء العالم.
وأكد رئيس دائرة ش����ؤون الالجئين د. أحمد أبو 
هولي، في كلمته من بي����روت عبر "زووم"، أهمية 
دور الش����تات الفلس����طيني في تعزي����ز الصمود 
والتص����دي، وأن "بيروت كانت وس����تبقى نموذجًا 
لمعاناة 75 عامًا من التهجي����ر واإلبعاد والحصار 

والعدوان".
م����ن جانبه، أكد رئي����س هيئة مقاوم����ة الجدار 
واالس����تيطان مؤي����د ش����عبان أهمي����ة المقاومة 
الش����عبية وأثرها ف����ي مواجهة مش����اريع الضم 

والفصل العنصري".
وقال رئي����س المكتبة الوطنية عيس����ى قراقع 
إن "الش����هداء الذين ارتقوا اليوم أرس����لوا رسالة 
بدمهم أن االحتالل يواصل القتل، وأن على العالم 
التدخل إلنقاذ أبناء الش����عب الفلسطيني وإنقاذ 

األسرى".

وأوضح وكيل وزارة اإلعالم يوسف المحمود، أن 
لإلعالم دورًا كبيرًا في مواجهة األبرتهايد. نعيش 
تحت ثالثي����ة الش����ر: االس����تعمار، واألبارتهايد، 
واالحت����الل العس����كري، الذي يق����وم على تمزيق 
الجغرافيا الختالق أخ����رى مزيفة، واختالق تاريخ 
وهمي يس����تند لواق����ع االحت����الل ويهيمن على 

التاريخ الحقيقي لشعبنا".
من جانبه، تحدث نقي����ب الصحافيين ناصر أبو 
بكر، عن تضييق المساحات على الصحافيين من 

قبل قوات االحتالل، وآليات المواجهة.
وأك����د األمين الع����ام للحملة د. رم����زي عودة أن 
"الرواي����ة الفلس����طينية يج����ب أن نحافظ عليها 
لتعزيزها  القطاع����ات  ف����ي مختل����ف  ونس����عى 

بالحقائق ودحض الرواية الصهيونية".
وأوضح د. ع����ودة أن "المؤتمر متخصص بإنتاج 
معرف����ة مقاومة وخلق ش����راكات مع مختلف دول 
العالم، ألن "اإلنتاج المعرف����ي العلمي يؤدي إلى 
التأثي����ر في صناعة القرار العالم����ي والرأي العام 

الدولي".
من جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للش����ؤون 
األكاديمية د. حس����ني ع����وض، أنه ت����م اختيار 
34 بحثًا م����ن مختلف أنحاء العال����م غطت محاور 
المؤتمر الس����تة، وبذل����ك يك����ون المؤتمر حقق 
أهدافه، حيث س����عى المؤتمر لتشجيع الباحثين 
والسياسيين، ومنح المؤتمر في جزئه األول جائزة 
فخام����ة الرئيس محمود عباس ل����� 30 باحثًا وفي 
هذا المؤتمر سيجري تقديم نفس الجائزة لعدد 

من الباحثين لتصبح سنة متبعة في كل عام. 

مت وزارة 
ّ
 رام الله - "األيام": نظ

التعليم العالي والبحث العلمي 
من خالل اإلدارة العامة للتعليم 
أم���س، ورش���ة عمل  التقن���ي، 
المهارات  لتطوي���ر  متخصصة 
الرقمي���ة ل���دى طلب���ة الكليات 

التقنية.
التعليم  ع���ام  مدي���ر  وق���ال 
أهمية  إن  التقني سامر موسى 
من  تأتي  الرقمي���ة  المه���ارات 
كونه���ا الداعم األساس���ي لكل 

جانب من جوانب الحياة العملية 
واالجتماعية.

من جانب���ه، أوضح مدير دائرة 
التعليم التقني ربيع أبو ش���ملة 
أن ال���وزارة تعم���ل وم���ن خالل 
تطوير المساقات الدراسية في 
الكلي���ات التقنية عل���ى تعزيز 
الالزمة  الطلبة  وكفايات  قدرات 
الرقمية  األجه���زة  الس���تخدام 
والتطبيق���ات عب���ر اإلنترن���ت؛ 
المعلوم���ات  إل���ى  للوص���ول 

وإدارتها بالشكل األمثل.
وش���ارك في الورشة مجموعة 
م���ن المحاضرين ف���ي الكليات 
التقني���ة، الذين أك���دوا أهمية 
الذي ترعاه  المس���تمر  التطوير 
ف���ي مج���ال   

ً
ال���وزارة، خاص���ة

تكنولوجي���ا المعلوم���ات، بم���ا 
للمعلومات  الوص���ول  ُيس���ّهل 
التحاق  وتسريع  الدراسة،  أثناء 

الطلبة في سوق العمل.

 رام الله - "األيام": افتتحت وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي من خ���الل اإلدارة العامة للتطوير 
 
ً
 متخصصة

ً
 تدريبية

ً
والبحث العلمي، ام���س، دورة

في تطوير المجالت العلمية؛ استهدفت القائمين 
عل���ى المجالت في مؤسس���ات التعلي���م العالي، 
بحضور عدد من عم���داء البحث العلمي والباحثين 

من مؤسسات التعليم العالي.
وته���دف ال���دورة، التي قّدمه���ا الباحث د. عمر 
حمارش���ة؛ بحس���ب بيان ص���در عن ال���وزارة، إلى 
االرتقاء بالمجالت العلمية في مؤسسات التعليم 
العالي وتطويرها؛ وذلك للمس���اهمة في إدراجها 
ضم���ن قواعد بيانات عالمية مرموقة وموثوقة؛ بما 
يخ���دم مصلحة المؤسس���ات والباحثين، وتطوير 
قدرات العاملين والباحثين في مؤسسات التعليم 

العالي عمومًا.

وأكد وزي���ر التعلي���م العالي والبح���ث العلمي 
الدكت���ور محمود أب���و مويس حرص ال���وزارة على 
تطوير منظومة البح���ث العلمي من خالل مواصلة 
العمل لتلبية األولويات البحثية، وتفعيل الشبكة 
البحثية الوطنية، والتركيز على البحث التطبيقي 
المنت���ج، بم���ا يخدم تحقي���ق التنمي���ة الوطنية 

الفلسطينية.
بدوره، تطّرق وكيل ال���وزارة د. بصري صالح، إلى 
عمل الوزارة على إيجاد مجالت علمية فلس���طينية 
ُمس���ّجلة في قاعدة بيانات "سكوبس"، وخلق إطار 
مالئم للباحثي���ن الفلس���طينيين، والحرص على 

تعريف األولويات البحثية الفلسطينية.
من جانب���ه، تحّدث مدير ع���ام التطوير والبحث 
العلمي د. ش���اهر زيود حول أه���داف وحيثيات 

وفوائد التدريب.

بيت لحم – حس����ن عبد الج����واد: نظمت وحدة 

الخريجي����ن والتدري����ب ف����ي جامعة فلس����طين 

األهلي����ة، أم����س، ندوة بعن����وان "تعزي����ز النهج 

الري����ادي في أوس����اط الش����باب الجامعي.. كيف 

تك����ون رياديًا"، اس����تضافت فيها وزي����ر الريادة 

والتمكين أس����امة الس����عداوي، ومدير مؤسسة 

"غلوا" لإلبداع حسن عمر.

وحضر الن����دوة رئيس مجلس أمن����اء الجامعة 

داود الزير، ونائب الرئيس للش����ؤون األكاديمية 

الدكت����ور فاي����ز أبو عامري����ة، ومس����اعد الرئيس 

لش����ؤون العالق����ات العامة والدولي����ة جريس أبو 

غن����ام، ومس����ؤول وح����دة الخريجي����ن والتدريب 

وجدي الجعف����ري، وأعضاء الهيئتين األكاديمية 

واإلدارية وحشد من الطلبة.

وتحدث الس����عداوي عن دور الحكومة في دعم 

الريادة والرياديين، معربًا عن اس����تعداد الوزارة 

لتقدي����م كل االقتراح����ات الممكن����ة، وتذلي����ل 

العقبات أمام الرياديين، مشيرًا إلى أن المشاريع 

الريادية تعتبر مصدر دخ����ل مهم، ومن خاللها 

يمكن التغلب على معيقات االحتالل.

وأش����ار إلى أن الوزارة تس����عى لتوفير 4 محاور 

أمام األعمال الريادية أولها البيئة القانونية، من 

خالل تشريع قانون خاص بالريادة في فلسطين، 

والبيئ����ة الداعمة من خالل دعم األعمال الريادية، 

والبيئة التعليمية من خالل التدريس والتدريب 

في المدارس والجامعات لموضوع ريادة األعمال، 

إضافة ال����ى موضوع التمويل، مش����ددًا على دور 

الجامعات في دعم التوجه الريادي.

من جانبه، قدم عمر مجموعة من النصائح للطلبة 

حول كيفية تنفيذ المش����اريع الريادية، وما هي 

المؤه����الت المطلوبة في الطال����ب ليكون رياديًا، 

حاثًا الطلبة على التوجه للمشاريع الريادية.

وأعرب عن استعداده لتقديم كل االستشارات 

والدع����م الممكن للطلبة ف����ي أفكارهم الريادية، 

ودعاه����م لالنفتاح عل����ى العالم واالط����الع على 

التجارب العالمية في موضوع الريادة.


