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االثنين 2018/4/16

"التربية" و"الرؤيا الفلسطينية" تطلقان
حملة وطنية لنبذ العنف والتنمرّ
رام الله " -األيام" :أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي،
ومؤسس���ة الرؤيا الفلس���طينية ،بالش���راكة م���ع منظمة
"اليونيس���ف" ،وبدع���م م���ن الحكومة الفنلندي���ة ،أمس،
الحمل���ة الوطنية ُ
"س���مو" لنبذ ظاهرت���ي العنف والتنمر،
ّ
الموجه ضد الطلبة واألطفال.
السيما العنف
ُ
جاء ذلك خ�ل�ال احتفالية مركزية نظم���ت في رام الله،
بمش���اركة الوزي���ر صبري صي���دم ،وحض���ور نائب ممثل
"اليونيسف" في فلسطين أيتونا إيكولي ،ومديرة التعاون
في مكتب ممثلية الحكومة الفنلندية باوال ماالن ،ورئيس
مجلس إدارة "الرؤيا الفلسطينية" عماد الجاعوني ،ومدير
عام اإلرش���اد والتربية الخاصة محمد الحواش ،ومدير عام
العالقات الدولية والعامة نديم سامي ،ومدير عام شؤون
األس���رة والطفولة ف���ي وزارة التنمي���ة االجتماعية صباح
الشرش���ير ،ومدير تربية رام الله والبيرة باس���م عريقات،
ومدير دائرة اإلرش���اد والتربية الخاصة بش���ار عينبوسي،
والمدير التنفيذي لمؤسسة الرؤيا رامي ناصر الدين.
واس���تهلت الحمل���ة بتوقيع الوزير صي���دم على تعهد
االلت���زام بنبذ العنف والتنمر ،وم���ن ثم التوقيع على هذا
التعهد من قبل جميع الش���ركاء والجمهور في شوارع رام
الله والبيرة.
وأكد صي���دم أن الوزارة ماضية نح���و القضاء على كافة
أش���كال العن���ف والتنم���ر في الم���دارس والمؤسس���ات
التعليمي���ة ،الفت���ًا إل���ى أن العنف يعد ظاه���رة تخالف
العقيدة الوطنية والقيم التربوية واإلنس���انية ،ودعا إلى
دعم هذه الحملة وتحقيق غاياتها بما ينس���جم مع رؤية
الوزارة وسياساتها التطويرية.
وثمن جهود المؤسس���ات الدولية والوطنية الش���ريكة
مع الوزارة في هذا المجال ،وشكر "اليونيسف" والحكومة
الفنلندية ومؤسس���ة الرؤيا واألسرة التربوية على تعزيز
الوعي وتغيير السلوكات السلبية والقضاء على مثل هذه
الظواهر.

م���ن جهتها ،خاطبت م���االن الطلبة المش���اركين قائلة:
"أنتم المس���تقبل وأفعالكم وتصرفاتكم لها قيمة ،ولكم
الحق في بيئة تعليمية خالية من العنف والتنمر".
ودع���ت المجتم���ع الفلس���طيني إلى التص���دي للعنف
والتنم���ر والتحل���ي بالش���جاعة في س���بيل الدف���اع عن
المهمش���ين والمعنفي���ن والتروي���ج لثقافة التس���امح
ً
واإلنس���انية ،مش���يدة بجهود القائمين على هذه الحملة
كافة ولجميع الشركاء والطلبة.
بدورها ،أكدت إيكول���ي أهمية إطالق هذه الحملة التي
تبرهن على قوة الشباب وقدرتهم على إيصال أصواتهم
البناءة لمجتمعاتهم؛ ليس���هموا بأفكارهم وليعبروا عن
حقوقهم في المشاركة على أساس المساواة دون تمييز
ً
في بناء مجتمع متناغم ،موضح���ة أن العنف الموجه ضد
األطفال ال ي���ؤذي األطفال وحدهم وإنما يفكك النس���يج
المجتمع���ي ،ويؤث���ر على ف���رص االزدهار المس���تقبلية
للمجتمع وإنتاجيته ،شاكرة جميع المشاركين والقائمين
على هذه الحملة الوطنية.
أم���ا الجاعوني ّ
فبي���ن أن الحملة تعد واح���دة من أدوات
مشروع "سمو" الذي يركز على نبذ ظاهرتي العنف والتنمر،
وإكساب الفئات المستهدفة مهارات مجتمعية للتعامل
مع هاتين الظاهرتين ،وإحداث التغيير المنشود ،موضحًا
أن المشروع يستهدف  1800من طلبة المدارس بالشراكة
مع وزارة التربية ،و 200طالب/ة بالشراكة مع  8مؤسسات
قاعدية.
وتضم���ن الحفل عدة فعاليات ونش���اطات بدأت بعرض
كشفي لفرقة شعلة القدس ،واتبعت بعرض دبكة قدمته
فرقة جامعة االس���تقالل للفنون الشعبية ،وتوقيع تعهد
الحملة من قبل الطلبة والمواطنين.
وتتواصل الحملة حتى نهاية الشهر الجاري ،وستجوب
بفعالياتها ونشاطاتها المتنوعة مراكز المدن ،وتتضمن
نشاطات توعوية ستغطيها وسائل اإلعالم المختلفة.

أبو سنينة يتسلم دراسة حول نظام
النزاهة المحلي في بلدية الخليل
الخلي���ل " -األي���ام" :تس���لم
رئي���س بلدي���ة الخليل تيس���ير
أبو س���نينة خالل لقائ���ه رئيس
مجل���س إدارة مؤسس���ة أم���ان،
عبد القادر الحس���يني ،دراس���ة
حول "نظ���ام النزاهة المحلي في
بلدي���ة الخليل" بحض���ور اإلدارة
التنفيذية للمؤسس���ة وعدد من
أعض���اء المجلس البل���دي ومدير
وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
فارس شاور.
وتجيب الدراسة عن  110أسئلة
تندرج تح���ت  37مح���ورًا موزعة
على  7مج���االت مختلفة ،تتناول
ً
كال م���ن اإلطار القانوني ،والجهاز
التنفي���ذي ،والنظ���ام الهيكلي،

إغالق معبر رفح بعد فتحه ثالثة أيام
رفح -محمد الجمل :أعادت الس���لطات المصرية إغالق معبر العودة الحدودي
برف���ح اعتبارًا من فجر أمس ،بع���د فتحه بصورة قصيرة أم���ام العالقين ،لمدة
ثالثة أيام.
ووفقا للمص���ادر المطلعة في معبر العودة ،فإن الس���لطات المصرية أبلغت
الجانب الفلس���طيني بق���رار إغالق المعبر ،دون أن تح���دد موعدًا جديدًا إلعادة
تشغيله.
وش���هد المعبر خالل فترة فتحه القصيرة حركة جيدة ،رغم العراقيل التي
س���ادت أول من أمس  ،حيث تج���اوز عدد المغادرين  1900مس���افر ،فيما عاد
المئات من الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة ،ومعظمهم مرضى
انهوا رحالت عالج في المشافي المصرية.
وال زال اآلالف من المس���افرين الفلس���طينيين المتواجدي���ن في قطاع غزة،
والمس���جلين ف���ي كش���وف وزارة الداخلية ،ينتظ���رون دورهم بف���ارغ الصبر
ليتمكنوا م���ن مغادرة القطاع ،وق���د أجبر المئات منهم عل���ى مغادرة صاالت
االنتظار في محافظتي رفح وخ���ان يونس ،بعد اإلعالن عن إغالقه ،عائدين إلى
منازلهم بانتظار إعالن مصري جديد بفتحه.
وتس���مح مصر للحاالت اإلنس���انية والعالقين فقط بالس���فر ،بحيث يس���مح
بالسفر للمرضى من حملة التحويالت المرضية الصادرة من قبل وزارة الصحة،
وكذلك الطالب الدارس���ين في الخ���ارج ،إضافة إلى األجان���ب وحملة اإلقامات
العربية واألجنبية.

أريحا" :الوقائي" يستعد لعقد مؤتمره
غد
األمني السنوي الثالث بعد ٍ
جنين " -األيام" :أنهى جهاز األمن الوقائي ،أمس ،استعداداته لعقد مؤتمره
األمني السنوي الثالث ،األربعاء المقبل ،في أكاديمية الجهاز بمدينة أريحا.
وأفاد مساعد مدير عام الجهاز إلدارة العالقات العامة واإلعالم ،العميد عكرمة
ثابت ،أن المش���اركين في المؤتمر س���يبحثون التحدي���ات األمنية والقانونية
واإلجراءات الواجبة في مواجهة الجريمة اإللكترونية.
وأش���ار ثابت ،إلى أن المؤتمر سيعقد في نسخته السنوية الثالثة بمشاركة
عدد كبير من الخبراء والمختصين واألكاديميين والقانونيين والنيابة العامة،
وضباط المؤسس���ة األمني���ة والدوائ���ر القانونية ،إلى جانب خب���راء في مجال
تكنولوجيا المعلومات.
وذكر أن المؤتمر الذي سيستمر لمدة يومين سيتناول المالمح العامة لقانون
الجرائم اإللكترونية في ظل القانون األساسي والتحديات التي تواجه مكافحة
الجريمة اإللكترونية ،وس���يناقش واق���ع الجريمة اإللكترونية في فلس���طين
وأشكالها وكيفية تفعيل اآلليات األمنية الخاصة بمكافحتها.
وأك���د أن المؤتمر األمن���ي الثالث للجهاز يأتي في ظروف أمنية وسياس���ية
حساسة ومعقدة ،وس���يناقش جريمة عصرية من أبرز الجرائم التي يواجهها
األمن والقضاء على حد سواء ،وس���يبحث مدى تأثير الجريمة اإللكترونية على
الس���لم األهلي والمجتمعي ،ودور األمن والقانون ف���ي مكافحة هذه الجريمة
والحد منها.

"الثقافة" توقع اتفاقية لدعم سرية رام الله لخمس سنوات

المشاركون في التوقيع.

رام الل���ه  -األيام :وقع���ت وزارة الثقافة ممثل���ة بالوزير د.
إيهاب بسيسو ،في مقر الوزارة بمدينة البيرة ،أمس ،اتفاقية
دعم لس���رية رام الله األولى عامة ،ولمهرجان رام الله للرقص
المعاص���ر الذي تنظمه على وجه الخصوص ،لخمس س���نوات،
فيما مثل السرية فايق خوري رئيس مجلس إدارتها.
ويأتي توقي���ع االتفاقية ضمن الرؤية االس���تراتيجية
وسياس���ة وأهداف وزارة الثقافة في رعاية ودعم اإلبداع
في مختلف الحقول ،وبناء ش���راكات استراتيجية ،ودعم
الفعاليات والنش���اطات الثقافية مع مختلف المؤسسات
والجهات الثقافية.
كما تشكل االتفاقية إطارًا عامًا في الفترة ما بين (2018
–  ،)2022مش���كلة التزام���ًا من الوزارة ضم���ن قاعدة عامة
للنهوض بالحالة والمشهد الثقافي.
وقال بسيس���و ،عقب توقي���ع االتفاقية :ضم���ن الرؤية
الت���ي تتبناه���ا وزارة الثقاف���ة ،تحدي���دًا ف���ي العامين
الماضيين ،والمتعلقة بمأسس���ة الفعل الثقافي القائمة

عل���ى تكامل األدوار م���ا بين وزارة الثقافة والش���ركاء من
المؤسس���ات والمراكز الثقافية وهذا العام الوزارة توقع
اتفاق تعاون استراتيجي مع سرية رام الله األولى باتجاه
دع���م الفعاليات الثقافية التي تنفذها خدمة للمش���هد
الثقافي الفلسطيني ،وبش���كل أساسي مهرجان رام الله
للرق���ص المعاصر ،وهو م���ا تمثل بتوقي���ع اتفاقية دعم
وتعاون لخمس سنوات.
من جانبه ش���دد فايق خوري رئيس مجلس إدارة سرية
رام الله األولى ،على أهمية االتفاقية االستراتيجية ،الفتًا
إلى أن من ش���أن هذا الدعم أن ينطلق بالسرية وما تقدمه
من نش���اطات ثقافية وفني���ة نحو مجاالت أكث���ر رحابة،
فاالس���تقرار الذي توفره االتفاقي���ة هو ضمان ليس فقط
لالس���تمرارية ،بل للتطور ،ولمزيد من اإلبداعات ،مش���يدًا
بالرؤي���ة االس���تراتيجية لل���وزارة القائمة عل���ى التعاون
والتكامل ما بينها وما بين المؤسس���ات والمراكز العاملة
في حقل الثقافة بفلسطين.

(Invitation for Bids )IFB
Works & Equipment
Palestine
Project name :CONSTRUCTION OF JERICHO SLAUGHTERHOUSE

مركز "شمس" يشارك بمؤتمر
الحوار البرلماني في الشرق األوسط
الحسيني يسلم أبو سنينة الدراسة.

ومجال���س الهيئ���ات المحلي���ة،
والمحاك���م الخاصة به���ا ،ومهام
اإلش���راف والمس���اءلة الخارجية،
والتوعي���ة بثقاف���ة النزاه���ة

دولة فلسطين
وزارة الصحة
وحدة التوريدات
دائرة العطاءات والعقود
دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقمMOH/MOF/2018/212 :
موضوع المناقصة :شراء وتوريد مبيدات لمكافحة الحشرات والقوارض لعام 2018
الجهة المشترية :وزارة الصحة

 .1تدعو وزارة الصحة /وحدة التوري���دات /دائرة العطاءات والعقود المناقصين أصحاب
االختص���اص والمس���جلين رس���ميًا ويرغب بالمش���اركة لتقديم العط���اءات بالظرف
المختوم.
 .2تقدم األسعار بالشيكل شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول
على مزيد من المعلومات من خالل الموق���ع االلكتروني لوزارة الصحة WWW.MOH.
 PSأو من خالل وزارة الصحة وحدة التوريدات /نابلس خالل أوقات الدوام الرس���مي من
الساعة  8:00صباحًا وحتى  3:00بعد الظهر.
 .4تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة والبالغ قيمتها  100شيكل في وزارة الصحة نابلس/
اإلدارة العامة للشؤون المالية ،ويتم إرفاق وصل الدفع مع العطاء المقدم.
 .5يجب أن يتم تس���ليم العطاء في صندوق العطاءات في وحدة التوريدات /نابلس في
موعد أقصاه الس���اعة  11:00صباحًا من يوم الثالثاء الموافق  2018/5/15ويتم رفض
جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد ،وسيتم فتح العطاءات في نفس الزمان
والمكان بحضور من يرغب من المناقصين.
 .6يجب إرفاق إقرار ضمان للمناقصة مع وثائق المناقصة المقدمة ضمن عطاء الش���ركة
على أن يكون هذا اإلقرار موقع حسب األصول من قبل المخول بالتوقيع عن المناقص
ويعتب���ر هذا اإلقرار كبديل إلزامي عن كفالة دخول المناقصة وجزء ال يتجزأ من وثائق
المناقصة .يتم رفض أي عطاء ال يحتوي على إقرار الضمان.
 .7تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة
وزارة الصحة

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
إعالن طرح عطاء رقم 07-ADM-2018
إلعتماد كراجات وشراء قطع لمركبات اإلسعاف ومركبات الحركة
تعل���ن جمعية الهالل األحمر الفلس���طيني ع���ن حاجتها إلعتم���اد كراجات بجميع
مدن الضفه الغربيه (في الش���مال ،الوس���ط ،الجنوب) للقيام بعمل صيانه لسيارات
اإلس���عاف وس���يارات الحركة وتوفير القطع الالزمه لها ،فعلى الكراجات المس���جله
والمؤهلة والراغبه بالمش���اركه التوجه لمقر الجمعيه لش���راء كراس���ة العطاء وذلك
اعتب���ارا من يوم األحد الموافق  2018/04/15وحتى يوم األحد الموافق 2018/04/22
من الس���اعه الثامنه والنصف صباحًا وحتى الس���اعه الثالثه بعد الظهر ،ما عدا يومي
الجمعه والس���بت ،الكائن في ش���ارع القدس الرئيس���ي – البيرة ،دائرة المشتريات،
الطابق السادس.
للموردين المؤهلين في تقديم الخدمة والمرخصين الحق في اإلشترك  ،علمًا أن آخر
موع���د لتقديم العروض هو يوم االحد الموافق  2018/04/29حتى الس���اعه الواحده
ظهرا  ،وذلك في صندوق المناقصات الموجود في دائرة المش���تريات بمقر جمعية
الهالل األحمر الفلسطيني الكائن في البيرة .
ثمن كراسة العطاء  50شيكل غير مسترده .
.1
الجمعيه غير ملزمه بأقل األسعار .
.2
رسوم إعالن على من يرسو عليه العطاء .
.3
لإلستفسار يمكن اإلتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني
على األرقام التاليه  :هاتف  022978536فاكس 022406518
جمعية الهالل األحمرالفلسطيني

ومكافحة الفساد.
وتتضمن هذه المحاور العديد
م���ن المؤش���رات الت���ي تش���كل
بمجموعها بيئة ش���املة ،وتعطي
صورة حقيقي���ة عن واقع النزاهة
والشفافية في الهيئات المحلية،
وفي بلدية الخليل كحالة دراسية،
وفقا لمؤسسة أمان.
وأكد أبو س���نينة عل���ى أهمية
الدراس���ة ،خاص���ة وأنه���ا جاءت
من مؤسسة مس���تقلة ومحايدة،
مش���يرا الى ان كاف���ة التوصيات
التي جاءت فيها وضعت مباشرة
عل���ى طاول���ة البح���ث والنق���اش
لتطبيقها من قب���ل مجلس بلدي
الخلي���ل والدوائ���ر والوح���دات
المختلفة ،معبرًا عن فخره بنتائج
الدراسة.
واعتب���ر أبو س���نينة الدراس���ة
بمثاب���ة إنج���از جدي���د يض���اف
للمجلس البلدي الملتزم بمعايير
النزاه���ة والش���فافية ،مبين���ا
انه وخ�ل�ال أيام س���يتم اإلعالن
ع���ن انط�ل�اق أعم���ال المجل���س
االستشاري العام للبلدية ،والذي
سيس���اهم ف���ي تطوي���ر العمل
ِوإش���راك المؤثري���ن م���ن أبن���اء
المدينة بالقرارات ويس���اعد على
تذليل العقبات التي تواجه عمل
البلدية.

رام الله " -األيام" :ش���ارك مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية
"ش���مس" بمؤتم���ر الح���وار البرلماني :التن���وع في الوح���دة والحريات
األساسية للمسيحيين والمسلمين في الشرق األوسط ،الذي عقد بمقر
مجلس النواب اللبناني ،في العاصمة اللبنانية ،بيروت.
وضم المؤتمر عددًا كبيرًا من الدول والمؤسس���ات الدولية واإلقليمية
ومؤسس���ات المجتم���ع المدن���ي ،وعددًا من رج���ال الدين المس���يحي
واإلس�ل�امي يمثلون المذاهب اإلس�ل�امية والطوائف المسيحية ،حيث
شاركت دول؛ لبنان ،وسورية ،وفلس���طين ،وقبرص ،والسودان ،وروسيا،
واليونان ،واألردن ،وألبانيا ،وجورجيا ،وصربيا ،وأرمينيا ،ومصر ،وأوغندا،
والبرلم���ان اإلفريقي ،واالتح���اد البرلماني العربي ،واالتح���اد البرلماني
الدولي ،ومجلس الكنائس العالمي ،ومركز الطائفة البلداشية في العالم،
والبرلمان العربي ،وجمعية التعاون االقتصادي للبحر األسود ،والجمعية
البرلمانية األوروبية المتوسطة ،ومعهد الدراسات المتوسطية ،وجامعة
أثينا ،وجامعة كريت ،وبرنامج الغذاء العالمي.
وأكد رؤس���اء الوفود المشاركة دعم برلماناتهم ودولهم وحكوماتهم
للحقوق األساس���ية للشعب الفلسطيني ،وفي مقدمتها حقه في إقامة
دولته المس���تقلة على ترابه الوطني ،وحقه في تقرير مصيره ،كما أكد
عدد من المتحدثين ضرورة اعتراف دولهم رسميًا بفلسطين.
وأدان المتحدثون الجرائم اإلس���رائيلية بحق الش���عب الفلسطيني،
مطالبين دولة االحتالل باحترام القانون الدولي اإلنساني.
وفي كلمة فلس���طين طالب المركز البرلمانيين بمراجعة التشريعات
التي تصدرها "الكنيست" ،وقال :هناك عشرات التشريعات والقوانين
اإلسرائيلية التي تتنافى واالتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة
بحقوق اإلنسان ،فمن المعلوم والمعروف أن قواعد القانون الدولي هي
قواعد قانونية آمرة ال يجوز االتفاق على مخالفتها ،كما أن "الكنيس���ت"
شريكة في الجريمة ،وأن تجاهل "الكنيست" ومعها السلطة التنفيذية
كونها القوة القائمة باالحتالل للقانون الدولي اإلنس���اني وفي مقدمته
اتفاقيات جنيف ،السيما الثالثة
والرابعة وقانون حقوق اإلنس���ان،
اليعفيها بأي حال من األحوال من
الوفاء بالتزاماته���ا تجاه حماية
الس���كان المدنيين في األراضي
الفلسطينية المحتلة.

جمعية أصدقاء المريض  /المستشفى األهلي  -الخليل
طرح عطاء رقم  TEN –Y5 -2018بالظرف المغلق
(للتوريد السنوي لألقمشة )
تعلن جمعية أصدقاء المريض  /المستشفى األهلي – الخليل عن طرح عطاء رقم TEN
 –Y5 -2018للتوريد السنوي لألقمشة.
يمكن الحصول على كراسة العطاء للراغبين باالشتراك وذلك مقابل  200شيكل غير
مستردة.
وتستلم الكراسات من مكتب أمين الصندوق في المستشفى األهلي خالل ساعات
ً
ابتداء من يوم االثنين
الدوام الرسمية من الساعة  8صباحًا حتى الساعة  2بعد الظهر
الموافق .16.04.2018
تقدم العروض بالظرف المغلق ويكتب على الظرف عطاء رقم  TEN-Y5-2018للتوريد
السنوي لألقمشة لسنه  2018ويرفق داخل الظرف كفالة تامين دخول العطاء.
علمًا بأن أخر موعد لتسليم العروض هو يوم األربعاء الموافق  25.04.2018الساعة
الثانية عشر ظهرًا في صندوق العطاءات  /دائرة العالقات العامة  -الطابق الثالث.
مالحظات :
 )1الجمعية غير ملزمة بالترسية على أقل األسعار دون إبداء األسباب.
 )2رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء.

IFB No :.MSR-JR-C1.1.1
1. The Municipal Development and Lending Fund( MDLF/)Jericho Municipality has received
funds from the Agence Française de Développement( the French Development Agency )towards the cost of the Urban and Economic Multi Site Regeneration Project -MSR Project .It is
intended that part of the proceeds of these funds will be applied to eligible payments under the
”contract for the“ Construction of Jericho Slaughterhouse.
2. The Municipal Development and Lending Fund( MDLF )now invites sealed bids from eligible
bidders for the construction and completion of Jericho Slaughterhouse .The Project will encompass the construction and commissioning of a modern state-of-the-art Halal Slaughtering
Facility in Jericho ;it is composed of two buildings ;one cattle /sheep slaughterhouse with an
area of 1,464 m2 and a poultry slaughterhouse building with an area of 1,028 m2 .The works
involve the construction and commissioning of the slaughterhouse facilities( including the supply and installation of slaughterhouse equipment )and external services which include ,but are
not limited to ;a waste water treatment plant ,septic tank ,access roads ,landscape works ,a etc.
”)as per the drawings and BOQ“( the Works.
3. Interested eligible bidders may obtain further information from and inspect the bidding documents at the office of The Municipal Development and Lending Fund-MDLF ,MDLF Procurement Manager ,Eng .Ahmad Zayed at the address given below at 08:00 AM to 04:00 PM from
Sunday to Thursday.
4. A complete set of bidding documents may be purchased by interested bidders on the submission of a written application to the above and upon payment of a non-refundable fee of Three
Hundred )300( Euro or equivalent amount of freely convertible currency .The method of payment will be in a direct bank deposit to The Municipal Development and Lending Fund-MDLF
account number ,174434 The National Bank ,Al Masyoun Branch.
5. The provisions in the Instructions to Bidders and in the General Conditions of Contract are the
provisions of the Agence Française de Développement’s Standard Bidding Documents :Procurement of Works.
6. Bids must be delivered to the above office on or before 12:00 afternoon local time on Thursday .21/06/2018 ,Electronic bidding will not be permitted .Late bids will be rejected .Bids will
be opened in the presence of the bidders ’representatives who choose to attend in person or
on-line at the address below at 12:00 afternoon local time 21/06/2018 ,at the office of MDLF.
7. All bids must be accompanied by a bid security of 80,000 Euro or an equivalent amount in
freely convertible currency and shall be valid for 148 days counted from the date of bid submission deadline( i.e.)16/11/2018 .

EU Service Providers List for Communication/
Public Relations and Events Management – Call
for Expression of Interest
The Office of the European Union Representative
(EUREP, Contracting Authority) aims at establishing a list
of service providers to be periodically invited to submit
tenders related to communication/public relations, and
events management (“CPRE”) services (“the Service
Provider List”). The services should be performed in
Gaza, West Bank and East Jerusalem. The languages used
will be both English and Arabic. The established list would
serve as a basis for the upcoming three years. The Call for
Expression of Interest is available on:
https://eeas.europa.eu/delegations/palestine-occupiedpalestinian-territory-west-bank-and-gaza-strip/42726/
call-expression-interest-eu-service-providers-listcommunicationpublic-relations-and-events_en
Interested companies should fill in the Application Form and
send it before 24 May 2018 (4 PM Jerusalem time) to:
DELEGATION-WEST-BANK-GAZA-TENDERS@eeas.europa.eu

8. The address referred to above is:
Municipal Development and Lending Fund - MDLF
Al -Amal Building ,Mecca Street ,Al-balou ’Area
Al-Bireh-Ramallah ,Palestine
Telephone: +970 22426610
Facsimile number: +970 22426617

المجلس االعلى للشباب والرياضة /عطاء تركيب عشب صناعي في ملعب دار صالح
2018/3
يعلن المجلس االعلى للشباب والرياضة عن طرح عطاء
تركيب عشب صناعي في ملعب دار صالح حسب المواصفات والشروط الموضحة في
كراسة ووثائق العطاء فعلى الشركات ذات االختصاص والمسجلة والمصنفة رسميا
وترغب في المشاركة في هذا العطاء تعبئته وتسليمه في المجلس االعلى للشباب
والرياضة /دائرة المشتريات /رام الله  /شارع االرسال خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل
مبلغ قيمته  100دوالر غير مستردة في حساب إيرادات أخرى التابع لوزارة المالية
•يتم شراء وثائق العطاء من مقر المجلس األعلى للشباب والرياضة ابتداء
من يوم ااألربعاء الموافق .2018/4/18
•على المقاول أن يكون مصنفا أبنية من الدرجة األولى أ او ب أو الدرجة
الثانية في االتحاد العام للمقاولين وإبراز شهادة التصنيف سارية
المفعول صادرة عن اللجنة الوطنية للتصنيف عند تسليم العطاء.
•كفالة دخول العطاء  3500شيكل صالحة لمدة  120يوم تبدأ من تاريخ
فتح العطاء بإسم المجلس األعلى للشباب والرياضة.
•االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع :اإلثنين . 2018/4/30
•اخر موعد لتسليم وثائق العطاء و فتح العطاء سيتم يوم األحد 2018/5/20
الساعة الثانية عشر في مقر المجلس األعلى للشباب والرياضة– البيرة
شارع اإلرسال – قرب فندق البست إيسترن.
•على المقاول تقديم شهادات إنجاز ألعمال تأهيل وتعشيب مالعب
بالعشب الصناعي.
•عند تقييم العطاء ,يعطى التقييم الفني نسبة  % 60والتقييم المالي
% 40
•المجلس االعلى للشباب والرياضة غير ملزم بقبول اقل االسعار ودون ابداء
االسباب
•رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء

