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انطالق ّ
العد الفعلي للتعداد الزراعي في كافة المحافظات
رام الله " -األيام" :أعلنت رئيس���ة
الجهاز المرك���زي لإلحصاء ،المدير
الوطني للتعداد الزراعي عال عوض،
أمس ،انطالق المرحل���ة الميدانية
للعد الفعلي للتعداد الزراعي 2021
في كافة المحافظات الفلسطينية،
والتي ستستمر حتى ،2021/12/31
تح���ت ش���عار "معا وس���ويا لنبني
الوطن".
وقالت عوض ف���ي بيان صحافي،
إن التع���داد س���يتم تنفي���ذه
بالتنس���يق م���ع وزارة الزراعة ،وإن
نقطة البداية النطالق العد الفعلي
للتعداد الزراعي س���تكون من أحد
منازل األسرى في كل محافظة ،وتم
اختياره بالتنس���يق مع المحافظين
والجه���ات المعني���ة والمختص���ة
بالموض���وع ف���ي المحافظة ،وتأتي

هذه الخطوة إلسناد قضيتهم في
سجون االحتالل ،وإلبراز معاناتهم،
ومساندتهم ،والتضامن معهم.
وأش���ارت إل���ى أن الع���د الفعلي
للتع���داد الزراعي سيش���مل جميع
المحافظ���ات ،وس���يزور موظف���و
التعداد األسر خالل الفترة الواقعة
بي���ن  2021/12/31 - 10/02به���دف
جم���ع بيان���ات إحصائي���ة ،ح���ول
القط���اع الزراعي بش���قيه النباتي
والحيواني ،والعديد من المؤشرات
التي تش���مل بيانات عن الحائزين
والحي���ازات الزراعي���ة ،وبيانات عن
اﺳتخ���دام األراض���ي ،وبيانات عن
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴل الحقلي���ة والخضراوات
وأش���جار البس���تنة ،وبيان���ات عن
تربي���ة حيوانات الماش���ية (الضأن
والماعز واألبق���ار) ،وتربية الدواجن،

بدء التسجيل والنشر واالعتراض لالنتخابات المحلية
رام الل���ه " -األي���ام" :أنه���ت طواق���م لجن���ة االنتخاب���ات المركزية كافة
االستع���دادات الفنية الالزمة لبدء مرحلة التس���جيل والنش���ر واالعتراض
للمرحلة األولى من االنتخابات المحلية  ،2021التي تبدأ صباح اليوم ،وتستمر
حتى مساء الخميس المقبل.
وقال���ت اللجنة ،في بيان لها ،أمس ،إنها نظمت عل���ى مدار األيام الثالثة،
الماضية  48ورش���ة ال مركزية في المناطق االنتخابية بالضفة ،جرى خاللها
تدريب طواقم مراكز التسجيل ،والنش���ر ،واالعتراض ،وإطالعهم على كافة
تفاصي���ل عملهم ،بتس���جيل الناخبي���ن إلكترونيًا ،وورقيًا ،وآليات النش���ر،
واستقب���ال طلبات االعتراض ،مبينة أن المش���رفين على ه���ذه المرحلة تم
تدريبهم بشكل مركزي بمقر اللجنة في البيرة ،مطلع األسبوع الماضي.
وبينت أنها جهزت بالتزامن مع ذلك ،حقائب التسجيل والنشر واالعتراض
الت���ي تحتوي على سجل الناخبي���ن االبتدائي لنش���ره للجمهور في مراكز
التس���جيل والنشر واالعتراض ،إلى جانب المطبوعات التوعوية والتحفيزية
التي جرى نقلها إلى جميع محافظات الضفة وستوزع ميدانيًا في الهيئات
المحلية المشمولة بانتخابات المرحلة األولى.
وأش���ارت إلى أنها بدأت منذ أيام عمليات نش���ر المعلومات للجمهور من
خ�ل�ال موقعها اإللكتروني وعبر منص���ات التواصل االجتماعي ،ضمن حملة
التوعي���ة والتثقيف ألولى مراح���ل العملية االنتخابية ،التي تس���عى إلى
تعريف الجمهور بأهمي���ة المرحلة والتفاصيل الفني���ة المتعلقة بعملية
التسجيل والنشر واالعتراض إلى جانب تحفيزهم على المشاركة.

وبيان���ات ع���ن الق���وى اﻟﻌﺎﻣﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟزراعي ،وبيانات عن اآلالت
والمعدات الزراعية ،إضافة لبيانات
عن التطبيقات والخدمات الزراعية.
وأضاف���ت :سينف���ذ التع���داد
الزراع���ي باستخ���دام األجه���زة
اللوحي���ة ،ونظ���م المعلوم���ات
الجغرافية ،حي���ث سيكون بمثابة
مش���روع سيادي ،ووطني ،وعملية
إحصائية ضخم���ة تعبر عن صورة
رقمية لكافة نواحي المجتمع ،من
الناحية الزراعية ،وتجري على نطاق
واس���ع ،وتغطي جمي���ع الحيازات
الزراعية في فلسطين ،وفي جميع
المناط���ق الريفي���ة والحضري���ة
والمخيمات ،بهدف الحصول على
معلوم���ات كمية تتغير بش���كل
طفيف م���ع م���رور الزم���ن ،وذلك
بجمعها ،وتصنيفها ،ومعالجتها،
ونشرها ،ما تش���كل قاعدة بيانات
مفصلة ودقيقة ومحدثة للحيازات
الزراعية.
وبين���ت أن التع���داد يه���دف إلى
إنشاء قاعدة بيانات مفصلة ،ودقيقة،
ومحدثة للحي���ازات الزراعي���ة ،والتي
ستس���اعد ف���ي التخطي���ط ،وصن���ع
الس���ياسات على جميع المستويات،
التي لهاعالقة بالقطاع الزراعي ،وتوفير
بيانات ع���ن هيكل القط���اع الزراعي،
السيما للوحدات اإلدارية والجغرافية
على أدنى مس���توى ،وتوفير البيانات
الت���ي يمك���ن استخدامه���ا كمعيار
لتحسين اإلحصاءات الزراعية الحالية،
واستخدامه���ا كبيان���ات أساسي���ة
للمس���اعدة ف���ي وض���ع التقدي���رات
للس���نوات الالحقة ،إضافة الى توفير
أطر لتنفيذ المسوح الزراعية بالعينة.
وأوضحت أن البيانات اإلحصائية التي
يتم جمعها من الميدان هي ألغراض
إحصائية بحتة ،وان نش���رها سيكون
من خالل ج���داول إحصائية إجمالية،
ويلتزم "اإلحصاء" بالحفاظ على سرية
البيانات الفردية ،وذلك بموجب قانون
اإلحصاءات العامة لعام .2000

فلسطين تفوز
برئاسة لجنة طب
األسنان المجتمعي
رام الله  -وفا :فازت فلس����طين،
للم����رة الثاني����ة عل����ى التوالي،
برئاس����ة لجن����ة ط����ب األسنان
المجتمعي في االتحاد العالمي
لطب األسن����ان ( ،)FDIومقره في
العاصمة السويس����رية جنيف،
ممثلة بعمي����دة البحث العلمي
ف����ي جامع����ة الق����دس ،إله����ام
الخطيب.
وحصلت الخطيب على  84صوتًا
بعد اقتراع سري من قبل ممثلين
عن  148دول���ة ،متفوقة على 13
مرش���حًا من الوالي���ات المتحدة
األميركي���ة ،وفرنس���ا ،وبريطانيا،
ونيوزيلن���دا ،والياب���ان ،والصين،
والهند ،وباكستان ،والمكسيك،
ونيجيريا ،واندونيس���يا ،وهونغ
كونغ.
وبع����د ني����ل العضوي����ة ،جرى
انتخ����اب الخطي����ب م����ن قب����ل
األعضاء كرئيس����ة للجنة للفترة
بي����ن  2022و ،2024وذل����ك بعد
الف����وز في ال����دورة األولى -2017
 2020والتي جرى تمديدها عامًا
واحدًا بفعل جائحة كورونا.

االحتالل يعيق تنقل
المواطنين جنوب جنين
جني���ن  -وف���ا :أعاق���ت قوات
االحت�ل�ال ،أمس ،حرك���ة تنقل
المواطنين عل���ى حاجز "دوتان"
العس���كري المقام على أراضي
بل���دة يعب���د جن���وب جني���ن،
وفتشت مركباتهم.
وأشارت مصادر محلية إلى أن
جنود االحت�ل�ال أوقفوا مركبات
المواطنين عل���ى حاجز "دوتان"
العسكري ،وفتش���وها ودققوا
ف���ي بطاقات ركابها ،ما أدى إلى
إعاقة تنقلهم ،واضطرارهم إلى
سلوك طرق بديلة.
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اختتام أعمال مؤتمر معهد مواطن السنوي الـ27
ُ
رام الل���ه " -األي���ام" :اخت ِتمت ،أمس ،أعمال مؤتم���ر معهد مواطن
للديمقراطية وحقوق اإلنس���ان ـ جامعة بيرزيت ،في دورته السابعة
والعش���رين ،تحت عنوان "االقتصاد السياسي للهيمنة والتحرر في
فلسطين".
واس���تهل اليوم الثاني للمؤتمر بالجلسة الثالثة بعنوان "سياسة
االقتصاد في فلسطين" ،ترأس���ها رئيس دائرة العلوم االجتماعية
والسلوكية في جامعة بيرزيت ،عالء العزة ،وقدم الورقة األولى جميل
حرب بعنوان "النظ���م الغذائية الفلس���طينية ودورها في الصمود
والتنمية الحقيقية".
ََْ
أما الورقة الثانية "تقييم أثر األمولة على التنمية االقتصادية في
األراضي الفلس���طينية" ،فقدمتها بيان عرقاوي وكتبتها باالشتراك
م���ع منيس الفار وهما عضوتا الهيئ���ة األكاديمية في دائرة العلوم
المالي���ة والمصرفي���ة في جامع���ة بيرزيت ،تناول���ت فيها موضوع
التمويل المصرفي من حيث قدرت���ه على إحداث تغييرات تنموية
إن ت���م توجيهه على نحو يعالج بع���ض التحديات الوطنية في ظل
االحتالل.
وكانت الورقة الثالثة حول "السياس���ات اإلس���رائيلية للس���يطرة
الكاملة :قطاع المياه نموجا" ،قدمها عبد الرحمن التميمي مدير عام
مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ،وتناول في عرضه موضوع
المياه ،حيث تعتبر فترة االحتالل نموذجًا حيًا للهيمنة االستعمارية
االستيطانية.
وحمل���ت الجلس���ة الرابع���ة عن���وان "االقتصاد السياس���ي للثورة
المضادة" وترأس���ها وسيم أبو فاش���ة عضو الهيئة األكاديمية في
دائرة الفلسفة والدراسات الثقافية بجامعة بيرزيت ،وقدمت الورقة
األولى بعن���وان" :القضية الفلس���طينية والش���ارع العربي" نصاف
براهمي الباحثة التونس���ية في منتدى البدائل العربي للدراس���ات،
تناول���ت فيها غي���اب القضية على المس���توى الرس���مي لألنظمة
العربية في ظل موجات التطبيع بعد  ،2011والحضور القوي للقضية
الفلسطينية على مس���توى التحركات الشعبية واإلعالم البديل في
المنطقة العربية.
ّ
وقدم الورق���ة الثانية عبد الجواد حمايل وه���و طالب دكتوراه في
العل���وم االجتماعية بجامعة بيرزيت ،بعنوان ّ
"هبة بال تنظيم :الفعل
ّ
المقاوم كحدث ع���ارض" وضح فيها العالقة بين ش���كل التكتالت
االجتماعية والسياس���ية عقب أفول االنتفاض���ة الثانية -انتفاضة
األقصى -ودور عالقات اإلنتاج المس���تجدة في تسريع تحول الفعل
المقاوم من ش���كل منظم يرتبط بالتنظيمات السياس���ية المختلفة
إلى شكل فردي ،يتخذ ُبعدًا اجتماعيًا.
وف���ي الورقة الثالثة بعنوان" :ثورة في الثورة :المثقفون الغائبون"
الت���ي قدمها روجر هيكوك أس���تاذ التاريخ المعاص���ر الذي حرمته
س���لطات االحتالل من البقاء في فلسطين ،ناقش أسباب الركود منذ
االنتفاضة الثانية ،وتراجع دور الجامعات كمؤسس���ات ،وتراجع دور
طالبها وأساتذتها ببطء.
أما الجلسة الخامسة والختامية بعنوان" :القانون كأداة استعمارية"
فترأسها جميل س���الم عضو الهيئة األكاديمية في معهد الحقوق
بجامعة بيرزيت ،وكانت الورقة األولى بعنوان" :االقتصاد السياس���ي
إلصدار وإلغاء التش���ريعات الفلس���طينية في الضف���ة وقطاع غزة"
قدمه���ا كل من :ريم البطمة مديرة معد الحقوق في جامعة بيرزيت،
وجمي���ل س���الم ،تناوال فيه���ا دور النخب���ة القانونية والسياس���ية

الفلس���طينية في القان���ون والهياكل القانونية ف���ي تغيير الواقع
السياسي واالجتماعي واالقتصادي للفلسطينيين.
وحمل���ت الورقة الثانية عنوان" :االس���تعمار متجس���دا في زجاجة
نبي���ذ :قضية كاتنب���رغ" ،قدمه���ا كل من ريم به���دي عميدة كلية
الحقوق في جامعة وندسور في كندا ،وديفيد كاتنبرغ مدرس علوم
كن���دي وصحافي إذاعي ومداف���ع عن حقوق اإلنس���ان ،تناوال فيها
قضية ديفيد كاتنبرغ في المحكمة الفيدرالية الكندية ،حيث ّأيدت
ش���كواه ُ
المقدمة منذ خمس سنوات بشأن ملصق "منتج إسرائيلي"
على النبيذ المصنع في المس���توطنات ،لم يكس���ب القضية بشكل
نهائي بعد .فما ينتج في المس���توطنات ال يمكن اعتباره منتجًا في
إس���رائيل ،علما أن الس���لطات الكندية المختص���ة أجازت ذلك رغم
السياسة الكندية المعلنة بعدم شرعية االستيطان.
وكانت الورق���ة الثالثة والنهائي���ة بعنوان" :المحكم���ة الجنائية
الدولية :نظ���رة دول العالم الثالث للبن���اء النيوكولونيالي للمحكمة
والميث���اق" قدمتها هالة الش���عيبي عضو الهيئ���ة األكاديمية في
جامع���ة بيرزيت ،حول المحكم���ة الجنائية الدولي���ة التي يعتبرها
الكثير من النشطاء والسياس���يين والقانونيين نافذة لمشاريعهم
التحررية وطريقهم للوصول إلى العدالة الجنائية .ولكن بالنظر إلى
ميثاق المحكمة المنش���ئ تثار أس���ئلة عدة ،من ضمنها :ما طبيعة
األعمال ُ
المجرمة في الميثاق؟ وما هي المفاهيم البنيوية التي تقوم
عليها المحكمة ف���ي عملها باألخص في تفاعالتها مع أجهزة األمم
المتحدة ونظرتها لألوضاع السياسية في الدول قيد النظر؟ الجرائم
ف���ي الميث���اق عديدة ،وقد تب���دو للوهلة األولى ش���املة ،ولكن عند
تحليل هذه الجرائم ،نج���د نقصًا في جرائم كانت تاريخيًا وما زالت
ُ
ترتكب في ظل المنظومة النيوكولونيالية؛ مثل اس���تغالل الموارد
الطبيعية ،والعق���اب الجماعي ،والعقوبات االقتصادية .وبالنظر إلى
حيثيات إنش���اء المحكمة ،واختيار الجرائم ،وتاريخ صياغة الميثاق،
والمفاوض���ات آنذاك ،نجد مفاهيم بنيوي���ة في الميثاق مثل عالقة
المحكم���ة مع مجلس األمن ،ومفهوم "مصلحة العدالة" التي بحاجة
إلى نقدها وفهم إلى ماذا تقود.
واختتم���ت أعمال المؤتم���ر بكلمة ختامية ومالحظ���ات من مضر
قس���يس مدير معهد مواطن للديمقراطية وحقوق اإلنسان ،وجلبير
األشقر وهو أستاذ في دراسات التنمية والعالقات الدولية في كلية
ّ
الدراس���ات الشرقية واألفريقية في جامعة لندن ،حيث ركز قسيس
على مركزية عملية النقد في مقاربة االقتصاد السياسي ،ومعالجته
في فهم السياق التاريخي – الزماني والمكاني .وأشار إلى أن التاريخ
لم يبدأ من اتفاقية أوسلو ،واستكمل كلمته ببعض المالحظات التي
تنتهي بتساؤالت تشير إلى الحاجة للمزيد من البحث.
وش���دد أش���قر على ضرورة الع���ودة إلى مركزية تحرير اإلنس���ان،
فالمش���روع التحرري الفلس���طيني ال يقتصر على السياس���ة فقط،
بل بكل المس���تويات السياس���ية واالقتصادية واالجتماعية .وعند
الحديث عن االقتصاد السياس���ي فهو موضوع يندرج تحته الكثير
من القضايا واألمور التي بحاجة للدراسة والبحث ،ولربما بحاجة لبناء
استراتيجية لتوحيد قوى النضال الفلسطيني التي تهدف لتحرير
اإلنس���ان والتي من ش���أنها تحرير األرض بالنهاي���ة .وأكد ضرورة
التمييز بين العنف الذي يش���كل امتدادا للسياس���ة التي تشكل
تعبيرا عن المصالح اإلس���رائيلية في الهيمن���ة ،بين المقاومة التي
تشكل تعبيرا عن المصالح في التحرر.

تعلن شركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في محافظة رام الله
والبيرة حسب االيام واالوقات التالية:
يوم االثنين الموافق  2021/10/4من الس���اعة الثامن���ة والنصف صباحًا وحتى
الساعة الثانية والنصف عصرًا عن المناطق التالية:

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

قرية ترمسعيا ،قرية ابو فالح ،قرية المغير
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

دائرة العالقات العامة

طرح عطاء لتوريد مواد غذائية ( مواد تموينية و لحوم )
رقم46/ADM HQ/2021 :

اعــــــــــالن
عن قطع التيار الكهربائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي في محافظة رام
الله والبيرة حسب االيام واالوقات التالية:
ي���وم االحد الموافق  2021/10/3من الس���اعة الثامن���ة والنصف صباحًا وحتى
الثالثة عصرًا عن المناطق التالية:

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
بــــلدية البيرة

قرية ام صفا ،جيبيا ،برهام ،جزء من بيرزيت – شارع االمير حسن،
اسكانات دير الالتين ،جزء من كوبر ،المطاحن ،قرية عطارة
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال الصيانة على خطوط
الضغط العالي المزودة لتلك المناطق

دائرة العالقات العامة

إعالن تمديد موعد شراء وتسليم وفتح مناقصة شراء وتوريد
شاحنة مكنسة ميكانيكية
رقم المناقصة :ب.ب/ذ/ع41/2021/

تعلن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني عن حاجتها لش���راء مواد غذائية ( مواد
تمويني���ة و لح���وم ) لتوريدها للمراكز والف���روع التابعة لجمعي���ة الهالل االحمر
الفلس���طيني ( ترقوميا  ،و اريحا  ،وطوباس )  .فعلى الش���ركات المسجلة والراغبة
بالمش���اركة التوجه لمقر جمعية الهالل االحمر الفلس���طيني الكائن في ش���ارع
القدس الرئيس���ي – البيرة  ،دائرة المش���تريات  ،الطابق الس���ادس لشراء كراسة
العط���اء وذلك اعتب���ارًا من يوم االحد الموافق  2021/10/3من الس���اعة الثامنة و
النصف صباحًا و حتى الساعة الثالثة عصرا ما عدا يومي الجمعة والسبت.
علمًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق  2021/10/14حتى
الس���اعة الواحدة ظهرا  ،و ذلك عبر صندوق المناقصات الموجود في ادارة الشؤون
االدارية بالمقر العام لجمعية الهالل األحمر الفلس���طيني الكائن في البيرة شارع
القدس.
 .1ثمن دوسية العطاء  100دوالر غير مستردة .
 .2تقديم كفالة بنكية او ش���يك بنكي مص���دق بقيمة ( )3000دوالر كمبلغ
مقطوع  ،بظرف مغلق منفصل عن مغلف دوس���ية العطاء وس���يتم رفض
استالم العطاء في حال عدم االلتزام بذلك
 .3رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
 .4الجمعية غير ملزمة باقل االسعار.
لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر
الفلسطيني على األرقام التالية  :هاتف  022978536فاكس 022406518
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

تعل���ن بلدية البيرة ع���ن تمديد موعد الش���راء والتس���ليم النهائي للمناقص���ة ادناه وفقا
للشروط العامة والخاصة المرفقة بوثائق المناقصة وتدعو المناقصين أصحاب اإلختصاص
والمس���جلين رس���ميًا والراغبين بالمش���اركة في تقديم عطائهم بالظ���رف المختوم مراعاة
الشروط التالية:

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اعادة طرح عطاء سنوي
رقم 41 /ADM HQ/2021 :
لشراء زي ضباط االسعاف و المدراء
تعل���ن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني عن حاجتها لش���راء وتوريد زي ضباط
االسعاف للمستودعات المركزية التابعة للجمعية
 ،فعلى الش���ركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر جمعية الهالل االحمر
الفلسطيني الكائن في شارع القدس الرئيسي – البيرة  ،دائرة المشتريات  ،الطابق
السادس لشراء كراسة العطاء ابتداء من يوم االحد الموافق  2021/10/3من الساعة
الثامنة صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر ،علمًا إن آخر موعد لتقديم العروض
هو ي���وم الخميس الموافق  2021/10/7حتى الس���اعة الواحدة ظه���را ،و ذلك في
صندوق المناقصات الموجود في دائرة المش���تريات بمق���ر جمعية الهالل األحمر
الفلسطيني الكائن في البيرة
 .1ثمن شراء كراسة العطاء ( )100شيكل غير مستردة
 .2يتم تقدي���م كفالة دخول العطاء اما كفالة بنكية او ش���يك بنكي مصدق
بمبلغ مقطوع بقيمة  3000شيكل  ،بظرف مغلق منفصل عن مغلف دوسية
العطاء وسيتم رفض استالم العطاء في حال عدم االلتزام بذلك
 .3الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
 .4رس���وم اإلعالن في الصحف المحلية الثالث لمدة يومين على من يرسو عليه
العطاء.
لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر
الفلسطيني على األرقام التالية :هاتف  022978536فاكس 022406518
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

يعلن مكتب الش���ركات لدى وزارة االقتصاد الوطني لدى مراقب الشركات ان شركة المجال
للكمبيوت���ر والبرمجي���ات واالتصاالت مس���اهمة خصوصية والمس���جلة لدين���ا تحت رقم
 562495200ق���د تقدمت الينا بطلب تخفيض رأس مال الش���ركة من س���بعين ألف دينار
اردني الى عش���رة االف دينار اردني ومن له اي اعتراض مراجعة مكتب مراقب الش���ركات او
مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

رقم المناقصة

إسم المناقصة

كفالة دخول
المناقصة

ب.ب/ذ/ع41/2021/

شراء وتوريد
شاحنة مكنسة
ميكانيكية موديل
2022-2021

 3000شيكل

ثمن نسخة
المناقصة
 200شيكل

على المتقدم ان يكون شركة متخصصة ومرخصة في مجال توريد االليات  -وكالة اصلية.
كل م���ورد يرغ���ب بالتقدم له���ذه المناقصة يس���تطيع الحصول على نس���خة من
وثائ���ق المناقصة خالل أوقات الدوام الرس���مي من مكتب رئي���س وحدة العطاءات
والمشتريات – الطابق األرضي مقابل دفع ثمن رسوم غير مستردة كما هو مبين في
الجدول أعاله أو ما يعادلها على ان يتم دفع هذه الرسوم في صناديق مركز خدمات
الجمهور  -بجانب منتزه بلدية البيرة.
يجب تقديم كفالة دخول المناقصة أو ش���يك بنك���ي مصدق بالقيمة المذكورة في
الجدول المبين أعاله لصالح بلدية البيرة على أن تكون س���ارية المفعول لمدة ال تقل
عن  120يوم من تاريخ الموعد النهائي لتس���ليم العطاءات علمًا بان لجنة العطاءات
لن تنظر بأي عطاء غير مرفق به الكفالة المطلوبة.
يرفق مع كل عطاء مقدم صورة عن ش���هادة تس���جيل الشركة وخصم مصدر ساري
المفعول و براءة ذمة من بلدية البيرة وان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.
تقدم األس���عار بالشيكل االس���رائيلي على أن تكون ش���املة لكافة أنواع الضرائب
وضريبة القيمة المضافة والجمارك.
البلدية غير مقيدة بأقل االسعار وبدون إبداء األسباب.
يتم تس���ليم العطاءات بالظرف المختوم في صندوق العط���اءات في مكتب وحدة
العطاءات والمش���تريات -بلدي���ة البيرة  -الطابق األرضي في موعد أقصاه الس���اعة
( )12:00الثانية عش���ر ظهرًا من يوم االحد الموافق ( )2021/10/17وس���يتم رفض
جمي���ع العطاءات التي ترد بعد هذا الموعد ،حيث س���يتم فت���ح هذه العطاءات في
نف���س التاري���خ والوقت أعاله في جلس���ة علنية بحضور من يرغب م���ن المناقصين
المشاركين في قاعة المجلس البلدي – الطابق الخامس.
رسوم االعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية – وحدة المشتريات وذلك خالل ساعات
الدوام الرسمي.
عزام علي اسماعيل
رئيس بلدية البيرة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اعادة طرح عطاء لعمل
) (Upgrade communication infrastructure
رقم العطاء 42\ADM HQ\2021
تعلن جمعية الهالل األحمر الفلسطيني عن حاجتها لعمل
Upgrade communication infrastructure
فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة التوجه لمقر جمعية الهالل االحمر
الفلس���طيني الكائن في ش���ارع القدس الرئيس���ي – البيرة  ،دائرة المشتريات
 ،الطابق الس���ادس لش���راء كراس���ة العطاء وذلك اعتبارًا من يوم االحد الموافق
 2021/10/3من الس���اعة الثامنة و النصف صباحًا و حتى الس���اعة الثالثة بعد
الظهر ،ما عدا يومي الجمعة و السبت .
علم���ًا ان آخر موعد لتقديم العروض هو يوم الخميس الموافق  2021/10/7حتى
الس���اعة الواحدة ظهرا  ،لصندوق المناقص���ات الموجود في االدارة بالمقر العام
لجمعية الهالل االحمر الفلسطيني الكائن في البيرة  ،شارع القدس .
 .1ثمن كراسة العطاء  100شيكل غير مستردة
 .2يتم تقديم كفالة دخول العطاء بمبلغ مقطوع بقيمة  1000دوالر  ،بظرف
مغلق منفصل عن مغلف دوسية العطاء وسيتم رفض استالم العطاء في
حال عدم االلتزام بذلك
 .3الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.
 .4رس���وم اإلعالن في الصحف المحلية الثالث لمدة يومين على من يرس���و
عليه العطاء.
لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل االحمر
الفلسطيني على االرقام التالية  :هاتف  022978536فاكس 022406518
جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

اعــالن عن قطع التيـار الكهربـائي
تعلن ش���ركة كهرباء محافظة القدس عن قطع التيار الكهربائي من الثامنة صباحا
حت���ى الرابعة عصرا يوم اإلثنين المواف���ق  2021/10/4عن كل من المناطق التالية
من محافظة بيت لحم:

أجزاء من دار صالح وتشمل :جهضم  ,إم عسلة  ,الخربة ,
الفحار  ,مقبرة غنام
الشواورة وراس الواد والمناطق المحيطة بها
تعتذر الشركة عن هذا االجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويالت والصيانة
على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق.
دائرة العالقات العامة

