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عشرات اإلصابات بالضفة خالل قمع االحتالل
التظاهرات المتواصلة تنديدًا بنقل السفارة والمجزرة
محافظات – "األيام"" ،وفا" :أصيب ،أمس والليلة الماضية،
عش����رات المواطنين بجروح وحاالت اختناق خالل قمع قوات
االحت��ل�ال للتظاه����رات المتواصلة تنديدًا بنقل الس����فارة
األميركية للق����دس المحتلة والمجزرة التي ارتكبتها قوات
االحتالل بحق المواطنين العزل على حدود قطاع غزة.
فف���ي محافظة الق���دس ،قمعت قوات االحت�ل�ال الليلة
الماضية ،الفعاليات التي انطلقت إحياء للذكرى السبعين
للنكبة ،وتنديدًا بالمج���زرة الدموية التي ارتكبها جيش
االحتالل في غزة.
وهاجم���ت قوات خاصة المش���اركات والمش���اركين في
وقف���ة احتجاجية ف���ي باب العام���ود ،واعت���دت عليهم
بالضرب وأصاب���ت عددا منهم بج���روح ورضوض ،بينهم
أطفال ونساء ،واعتقلت عددًا آخر.
وردد المش���اركون في الوقف���ة االحتجاجي���ة هتافات
وطنية ،وأخرى ّ
منددة بالمجزرة ونقل الس���فارة األميركية
للقدس المحتل���ة ،بالتزامن مع إحياء الذكرى الس���بعين
للنكب���ة الفلس���طينية ،قبل أن تقمعهم ق���وات االحتالل
ُ
وتخليهم من باب العامود.
واس���تقدمت ش���رطة االحتالل دوريات خيالة من قوات
االحت�ل�ال لقمع المتظاهرين ،واعتقلت الطفل عزام نيروخ
( 14عاما) واقتادته للتحقيق معه في احد مراكز الش���رطة
في المدين���ة ،وعرقلت عمل الصحافيي���ن ومنعتهم من
التغطية ،وأبعدتهم عن المكان.
ّ
وانق���ض جنود االحت�ل�ال على المش���اركين في الوقفة
واعتدوا عليهم بالدفع والضرب ،ولم يسلم األطفال وكبار
الس���ن والنس���اء ،حيث تم إبعادهم بالقوة عن المنطقة،
ونزع أحد الجنود حجاب س���يدة مقدس���ية وسحلها على
األرض ،وأغلق���وا مداخل باب العام���ود ووضعوا متاريس
وس���واتر حديدية ،ومنعوا الدخول إل���ى القدس القديمة
ألكثر من ثالث ساعات ،وسمح فقط لسكان البلدة القديمة
بالدخول بعد تحرير هوياتهم والتأكد من مكان سكنهم.
في السياق ذاته ،قمعت قوات االحتالل ،تظاهرة لطلبة
من الجامعة العبري���ة بالقدس أمام مدخل الجامعة إحياء
لذكرى النكبة الفلس���طينية وتندي���دًا بمجزرة غزة ونقل
السفارة إلى القدس.
وردد الطلب���ة األناش���يد الوطني���ة ورفع���وا الفتات ضد
االحتالل ،والتأكيد على حق العودة ،قبل أن تعتدي قوات
االحتالل على المش���اركات والمشاركين ،واعتقال الطالبة
هبة عودة ،والشاب كرم عليان.

وف���ي محافظ���ة الخليل ،أصي���ب عدد م���ن الطالب في
محيط مدرس���ة ط���ارق بن زي���اد جنوبي مدين���ة الخليل،
أمس ،باالختناق جراء استنشاقهم الغاز السام والمسيل
للدموع ،خالل مواجهات مع قوات االحتالل في المنطقة.
وأك���دت مصادر محلية أن قوات االحت�ل�ال أطلقت الغاز
الس���ام وقنابل الصوت على طالب مدرس���ة طارق بن زياد
ومحيط م���دارس المنطقة الجنوبية خ�ل�ال خروجهم من
مدارسهم ،ما أدى إلى اندالع مواجهات مع قوات االحتالل،
وإصابة عدد من الطالب باالختناق جراء استنش���اق الغاز
السام ،وتم عالجهم ميدانيا.
فيما أصيب عدد من المواطنين ،مس���اء امس ،باالختناق
بالغاز المسيل للدموع ،في مخيم العروب شمال الخليل.
وأف���ادت مص���ادر محلية ب���أن مواجه���ات اندلعت بين
المواطنين وق���وات االحتالل على مدخ���ل مخيم العروب،
أطل���ق جنود االحت�ل�ال خاللها الرصاص الح���ي والمغلف
بالمط���اط وقنابل الصوت والغاز المس���يل للدموع باتجاه
من���ازل المواطني���ن ،ما تس���بب بإصابة عش���رات حاالت
االختناق.
وأضاف���ت المصادر إن قوات االحت�ل�ال داهمت المخيم،
واقتحمت عددا من من���ازل المواطنين عرف منهم منازل
لعائلة ماضي.
وف���ي محافظة نابلس أصيب ،أمس العش���رات من طلبة
مدرسة بورين الثانوية ،بحاالت اختناق جراء استنشاقهم
الغاز المدمع خالل مواجهات مع جيش االحتالل.
وأف���ادت مص���ادر محلية ف���ي بورين ،ب���أن المواجهات
تخللها عمليات مطاردة للطلبة من قوات االحتالل ،وإطالق
رصاص وقنابل صوتية وغازية.
وفي مدينة البيرة ،قمعت قوات االحتالل مس���يرة دعت
اليها القوى الوطنية واإلس�ل�امية عند المدخل الش���مالي
لمدينة البيرة ،احتجاجا على نقل السفارة األميركية الى
القدس المحتلة ،ما أوقع العديد من االصابات.
واطلقت ق���وات االحتالل المتمركزة بالق���رب من حاجز
"بيت ايل" العس���كري المقام على اراضي البيرة ،الرصاص
المعدني وقناب���ل الصوت والغاز المس���يل للدموع تجاه
المشاركين ما اسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحاالت
اختناق.
ونشرت قوات االحتالل العشرات من جنودها في محيط
مدخل البيرة الش���مالي ،وطاردت الش���بان الذين رشقوها
بالحجارة والزجاجات الفارغة.
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موضوع المناقصة :شراء وتوريد قطع تبيدلية لألثاث المدرسي لمدارس الضفة الغربية 2018
الجهة المشترية :وزارة التربية والتعليم العالي

رئيس لجنة العطاءات المركزية

تقديم طلب لإلفراج العاجل
عن األسير عويسات
رام الل���ه « -األي���ام» :تقدمت هيئة
شؤون األس���رى والمحررين ،امس ،عبر
محاميه���ا كامل الناط���ور ،بطلب لدى
سلطات االحتالل ،لإلفراج العاجل عن
األس���ير عزيز عويسات ،بسبب وضعه
الصحي الخطير والحرج.
واوضحت الهيئة في بيان صحافي،
ام���س أن األس���ير عويس���ات كان قد
تع���رض للض���رب الش���ديد والمبرح
بشكل وحشي في سجن «إيشل» مطلع
الشهر الجاري ،من قبل قوات السجون
القمعية ،بذريعة اعتدائه على إحدى
السجانين .وأش���ارت إلى أن عويسات
أصيب إثر ذلك بنزيف وجلطة قلبية،
ودخل في غيبوبة ،ما اس���تدعى نقله
بشكل عاجل إلى مستش���فى الرملة،
ومنها الى مستشفى «اساف هروفيه،
ثم الى «تل هش���ومير» اإلس���رائيلي
إلجراء عمليات جراحية ،ليعاد مجددا
إلى «اساف هروفيه».
يذكر بأن األسير عويسات من سكان
جبل المبكر في القدس ،ومعتقل منذ
عام  2014ومحكوم بالسجن  30عامًا.

وزارة الحكم المحلي
ّ
ّ
«بلديـــة الزاويـــة»

المناقصة العامة رقمMEHE-GSD/MOFP/2018/78 :

جهة التمويل :وزارة المالية والتخطيط

جني���ن " -وف���ا" :حول���ت س���لطات
االحت�ل�ال ،أم���س ،األس���ير عدن���ان
حمارش���ة (ً 52
عام���ا) وهو م���ن ذوي
اإلعاقة ،إلى العتق���ال اإلداري لمدة 6
شهور.
وكان حمارش���ة ،وه���و من س���كان
بل���دة يعبد جنوب جني���ن ،قد اعتقل
بتاريخ  ،2018/5/2عقب اقتحام منزله،
ليلتحق بنجليه األسيرين عمر وأنس،
المعتقالن من���ذ ما يزيد عن س���بعة
أشهر ،كما تعرض العتقاالت سابقة.
وأب���دت عائلت���ه تخوفه���ا علي���ه،
جراء وضع���ه الصحي وتأثير األس���ر
عليه ،فه���و يعاني من أمراض مزمنة،
باإلضافة إلى إعاقة حركية.

دولة فلسطين

دعوة لتقديم عطاءات

 .1تدعو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحساب وزارة التربية والتعليم
العالي المناقصين أصحاب االختصاص والمسجلين رسميا والراغبين بالمشاركة في تقديم
العطاءات بالظرف المختوم.
 .2تقدم األسعار بـ(الدوالر) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
 .3يمكـــن للجهات المعنية بالمناقصة الحصـــول على جميع وثائق المناقصة أو الحصول على
مزيـــد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية اللوازم العامة ()www.gs.pmof.ps
أو من خالل مديرية اللوازم العامة /وزارة المالية خالل أوقات الدوام الرســـمي من الســـاعة 8:00
صباحًا وحتى  2:00بعد الظهر.
 .4تدفع رســـوم كراســـة المناقصة والبالغ قيمتها  100دوالر لحساب وزارة المالية في بنك
فلسطين على حساب رقم ( ،)219000/49ويتم ارفاق وصل الدفع (فيشة اإليداع) مع العطاء
المقدم.
 .5يجب أن يتم تســـليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم العامة في موعد
أقصاه الســـاعة  12:30من يوم الثالثاء الموافـــق  2018/6/26ويتم رفض جميع العطاءات
التي تـــرد بعد الموعد المحدد ،وســـيتم فتح العطاءات في نفس الزمـــان والمكان بحضور
من يرغب من المناقصين أو من خالل خدمة البث المباشـــر على الموقع اإللكتروني لمديرية
اللوازم العامة.
 .6علـــى المناقص إرفاق كفالة دخول المناقصة على شـــكل كفالة بنكية أو شـــيك بنكي
مصدق بقيمة  3000دوالر على أن يكون ساري المفعول حتى تاريخ .2018/12/22
 .7أجرة اإلعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة.
 .8تعتبر هذه الدعوة جزءًا من وثائق المناقصة.

تحويل أسير
من ذوي اإلعاقة
لالعتقال اإلداري

تعلن بلدية الزاوية بالشراكة مع التعاون عن طرح عطاء توريد وتركيب شبابيك
ألمنيوم في مدرسة الزاوية األساسية المختلطة ،وذلك وفقًا للمواصفات وجداول
الكميات والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع وتعليمات بلدية الزاوية،
فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية -:
 .1يجب ارفاق العطاء بشهادة تسجيل وخصم من المصدر سارية المفعول
مع نسخة العطاء.
 .2يجب ان تكون األسعار شاملة لضريبة القيمة المضافة.
 .3لجنة فتح العطاءات غير ملزمة باقل االسعار وبدون ابداء االسباب.
 .4يجب أن تكون األسعار بالشيقل.
 .5يجب ان يكون العطاء في مغلف مختوم.
 .6رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .7على من يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من
العطاء من مقر بلدية الزاوية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره مئتا شيقل”200
شيقل” إبتداءا من يوم السبت الموافق  19/5/2018خالل أوقات الدوام
الرسمي من الساعة  9صباحا وحتى الساعة  12ظهرا.
 .8أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة  12:00من يوم االثنين الموافق
 2018/5/28في مقر البلدية مع العلم أنه لن ُيقبل أي عطاءات بعد هذا
الموعد.
 .9فتح المظاريف يوم االثنين الموافق  2018/5/28الساعة :12:00في مقر
البلدية.
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 .10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة البلدية وذلك خالل ساعات الدوام
الرسمي أو االتصال على هاتف رقم 092981904 -:أو خطيًا على فاكس-:
092981531

دعوة لتقديم عطاءات

رئيس بلدية الزاوية

رقم المناقصةMEHE/TVET/92/2018 :

نعيم حمودة شقير

موضوع المناقصة :شراء وتوريد كهرباء سيارات لصالح مدرسة سيلة الظهر الصناعية
تلق���ت وزارة التربية والتعليم العالي منحة مالية بقيم���ة  10مليون يورو من حكومة ألمانيا
االتحادي���ة لتحديث التعليم التقني والمهني في فلس���طين لصالح وزارة التربية والتعليم
العال���ي ووزارة العمل وجامعة القدس .وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص
جزء من هذه المنحة لشراء وتوريد كهرباء سيارات لصالح مدرسة سيلة الظهر الصناعية.
 .1بموجب العقد وضمن المناقصة رقم  MEHE/TVET/92/2018سيتم تطبيق قيمة المنحة
المقدم���ة لتمويل اإلنفاق وتكون ضريبة القيمة المضاف���ة صفرية ( )Zero VATوالبضائع
المستوردة معفاة من ضريبة الجمارك
 .2تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب الم���دارس المهنية والكليات
التقنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الجهات المؤهلة لتقديم العطاءات بالظرف
المختوم لتوريد المتطلبات الواردة في وثائق المناقصة.
 .3يوج���د مجموعة كاملة من وثائق المناقصة باللغة االنجليزية ويمكن ش���راؤها من قبل
مقدمي العطاءات المعنيين برس���وم غير مس���تردة وقيمتها ( )€ 100للنسخة الواحدة عن
طريق حوالة بنكية ويمك���ن الحصول على الوثائق من االدارة العامة للوازم في وزارة المالية
www.gs.pmof.ps
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة من خالل حوالة بنكية فقط وحصريًا من حساب المناقص
نفس���ه حسب االس���م المش���ارك في العطاء وذلك لحس���اب خاص لوزارة التربية والتعليم
العالي لصالح البرنامج األلماني في بنك القدس على حس���اب رقم  143747رس���وم عطاءات
 .PS44ALDN040201437470430010002وال يقب���ل الدفع النقدي للحس���اب وتقع على
المقاول نفسه مسؤولية إيداع الحوالة بنجاح في حساب الوزارة ليس بعد .2018/6/24
 . 4يت���م قبول العط���اءات (العروض) فقط للمناقصين الذين وصل���ت حواالتهم وأودعت
بنجاح للحس���اب أعاله فقط وف���ق القائمة المقدمة من بنك الق���دس وهي التي تدخل في
عملية تقييم المناقصة.
 .5يمك���ن للجهات المعنية بالعط���اء الحصول على مزيد من المعلومات من مديرية اللوازم
في وزارة المالية وجمع وثائ���ق المناقصة من العنوان المذكور من  8:00صباحا وحتى 2:00
بعد الظهر.
 .6يتم تس���ليم العطاءات إلى العنوان الموضح أدناه ف���ي موعد أقصاه  2018/6/26حيث
تقبل الطلبات لغاية الساعة  11:30صباحًا من ذلك التاريخ .ويجب أن ترفق جميع العطاءات
بكفالة دخول للعطاء والبالغ  % 3من قيمة العرض المقدم وسارية المفعول لغاية  148يوما
من تاريخ آخر موعد لتقديم عروض األس���عار ،وس���يتم رفض العروض المتأخرة عن الموعد
المحدد .سيتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الذين يتم اعتماد طلباتهم
في العنوان المذكور في صفحة معلومات العطاء في تمام الس���اعة الحادية عشرة والنصف
من صباح يوم الثالثاء الموافق .2018/6/26
 .7على المناقصين وضع اس���م المناقصة ورقمها في الحوالة البنكية وإرفاق فيشة الحوالة
مع العطاء المقدم.
 .8أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط.
مديرية اللوازم العامة
وزارة المالية
عمارة الباشا ،الطابق الثالث ،البالوع
رام الله (الضفة الغربية)
هاتف ،02-2987112 :فاكس02-2987056 :
رئيس لجنة العطاءات المركزية

دولة فلسطين
صنـــدوق درء المخــــــــاطر
والتأمينــــات الزراعيــــــــــة

اعالن طرح عطاء

إعالن طرح عطاء شراء ألبسة عمل ميداني رقم
()PADRRIF/AAWB/2018/003
يعلن صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية عن طرح عطاء شراء ألبسة عمل ميداني
تبعا للشروط الموضحة في وثائق العطاء .
فعلى الش���ركات ذات االختصاص والمس���جلة رس���ميا وترغب في المشاركة في هذا
العطاء مراسلة دائرة المشتريات عبر البريد اإلكتروني الستالم نسخة من وثائق العطاء
خالل س���اعات العمل الرسمي من الس���اعة ال  8:00صباحا وحتى الساعة  2:00من بعد
الظهر  ،ثمن كراس���ة العطاء ( 200ش���يقل ) غير مس���تردة تدفع على حساب ايرادات
وزارة المالية والتخطيط ( 219000متفرع  )49وترفق فيشة اإليداع مع وثائق العطاء .
اخر موعد لقبول عروض االس���عار بالظرف المختوم في دائرة المشتريات بمقر صندوق
درء المخاطر والتأمينات الزراعية الرئيس���ي هو يوم اإلثنين الموافق  2018/6/4حتى
الساعة الثانية  10:00صباحا .

شروط العطاء
.1تقدم االسعار بعملة الشيقل وتكون شاملة للضريبة
 .2كفال���ة دخ���ول المناقصة  :يرفق مع العطاء كفالة دخول بقيمة ( 3175ش���يقل)
لصالح صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية سارية المفعول لتاريخ .2018/7/20
.3الصندوق غير ملزم بقبول أقل االسعار
..4رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء
 .5لن يتم قبول أي عطاء ال يتضمن فيشة دفع ثمن الكراسة .
البريد اإلكتروني AQABAHA@PADRRIF.ORG
العنوان  :رام الله  /االرسال  /شارع مي زيادة قرب وزارة المالية
هاتف0592998116:

فاكس 02-2961877 :

صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية
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إسرائيل تحول طائرات التصوير
ألدوات قتل وفتك بالمتظاهرين
كتب محمد الجمل:
كثيرًا م���ا كانت طائرات التصوير الصغيرة تثير بهج���ة وفرحة المواطنين،
حين تحلق في الهواء لتلتقط صورًا ومش���اهد جوية الحتفاالت أو مباريات كرة
قدم ،والجميع ينتظرون ما ستجلبه لهم من صور جميلة ،ليزينوا بها أجهزتهم
المحمولة ،أو يضعونها على صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي.
لكن هذه االحتالل اإلسرائيلي حول الطائرات الصغيرة ذات السمعة الجميلة
ف���ي كل العال���م ،إلى أدوات قتل وقم���ع ،بات المتظاه���رون يكرهون رؤيتها،
ويتشاءمون من لونها األسود ،ويس���تنفرون لصد هجماتها القاتلة ،محاولين
إسقاطها.
ووفق متظاهرين ،فقد استخدم االحتالل هذه الطائرات بكثرة ضد تظاهرات
العودة في كافة أنحاء القطاع ،فالمهمة األولى التي بدأت مع انطالق مسيرات
الع���ودة ،كانت التقاط صور جوية دقيقة للمتظاهرين والنش���طاء ،ليتس���نى
للقناصة من جنود االحتالل استهدافهم ،وقتل الفاعلين منهم.
بينما كانت مهمتها الثانية هي إس���قاط قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه
المتظاهرين ،وحتى على رؤوس النس���اء واألطف���ال من المعتصمين في خيام
العودة ،ما تس���بب في استشهاد الطفلة الرضيعة ليلى أنور الغندور "ثمانية
أشهر" ،وإصابة مئات المواطنين باختناقات ،جلهم من النساء واألطفال.
أما المواطن أحمد عامر ،فأكد أنه شاهد هذه الطائرة تنفذ مهمة ثالثة وهي
إس���قاط مواد متفجرة ،تنفجر فور ارتطامها في األرض وتصيب المتظاهرين،
وثمة العشرات أصيبوا بسببها ،وهذا تكرر في أكثر من نقطة مواجهة.
وأوضح عام���ر أن المهمة األخرى القذرة التي قامت بها هذه الطائرات هو ما
حدث صبيحة يوم الجمعة الماضية ،حيث استفاق النشطاء خاصة في منطقة
خان يونس ،على قيام هذه الطائرات بإلقاء أنابيب بالستيكية ممتلئة بالوقود
المش���تعل فوق خيام العودة ،بحيث تنفجر هذه األنابيب فور وصولها األرض
متسببة بحرائق كبيرة.
وبي���ن أن هذه الطائرات تس���ببت في اش���تعال حرائق ف���ي الخيام ،وكذلك

أش���علت مئات اإلط���ارات المطاطية ،ول���وال تنبه المتظاهرين ،وس���رعة إطفاء
النيران ،لوقعت كارثة.

متظاهرون يراقبونها
أما الش���اب عبد الله عايش ،فأكد أن هذه الطائرات باتت إحدى أخطر وسائل
االحتالل في قمع وقتل المتظاهرين ،لذلك يتم مراقبتها ،وبمجرد خروجها من
خط التحديد يس���تنفر الجميع ،وتتجه العيون نحوها ،لمعرفة أين س���تذهب
وأية مهمة من األربع المذكورة تنوي القيام بها.
وأش���ار إلى أنها ركزت منذ يوم االثنين الماضي على إلقاء دفعات من قنابل
الغاز المس���يل للدموع وأحيانا قنابل صوتية في الهواء ،لذلك كان النش���طاء
يس���ارعون بتجهيز أكياس من الرمل فور مش���اهدتها ،وبمج���رد وقوفها في
الهواء يتحضرون الستقبال القنابل ،والعمل على إطفائها فورًا.

وحدة لمكافحتها
ولم يتردد المتظاهرون في إنش���اء وحدة لمكافحة ه���ذه الطائرات ،تتكون
من عشرات الشبان والفتية ،ممن يجيدون استخدام "النبلة" ،أو "النبيطة" ،في
تصويب الحجارة ناحية الطائرات المذكورة ،بهدف إسقاطها.
ويتم جلب العش���رات م���ن "النبلة" ،الت���ي صنعت خصيصا له���ذا الغرض،
وتوزيعها على عش���رات الشبان في كافة أرجاء المخيم ،بانتظار قدوم الطائرة
للتصويب فوقها.
ونجح الش���بان حتى يوم السبت الماضي في إسقاط وتحطيم أكثر من عشرة
طائرات تصوير إس���رائيلية ،في كافة مخيمات العودة الخمس���ة ،بعضها تم
توثيق إس���قاطها بمقاطع فيديو ،وعرض حطامها أمام كاميرات الصحافيين،
وتم العث���ور داخل بعض الطائرات على مواد حارقة ،تس���تخدم في إش���عال
الحرائ���ق ،إضافة الحتوائها على صندوق لحمل قنابل الغاز والمواد المتفجرة،
وه���ي مزودة بكاميرا تصوير عالية الدقة ،ترس���ل ما تلتقطه من صور ومقاطع
أوال بأول لمراكز تحكم وسيطرة تابعة لجيش االحتالل.

تجدد التظاهرات شرق غزة بعد لوعة التشييع
غزة «-األيام» :بعد س���اعات معدودة من تشييع المتظاهرين أكثر من ستين
ش���هيدًا سقطوا برصاص االحتالل في خطوط المواجهة الخمس شرق القطاع،
يوم الجمعة الماضية ،عادوا مجددا إلى س���احات المواجهة ،لكن ليس كما كل
مرة.
فالمئ���ات تجمعوا في نفس األماك���ن التي اعتادوا عل���ى التواجد بها ،لكن
عيونهم أصبحت ذابلة بعد أن ذرف���ت كثير من الدموع ،وقلوبهم حزينة على
فراق أحبة ورفاق نضال عاشوا معهم أسابيع طويلة.
بكثي���ر رغم الح���زن والغصة في القل���وب ،واصل المتظاه���رون فعالياتهم
واحتاجته���م ،كل كان يؤدي دوره كالمعتاد ،فالبعض يطلقون طائرات ورقية
حارق���ة ،وآخرون يتصدون للطائرات المس���يرة بالحج���ارة و"النبلة" ،والغالبية
يقفون خل���ف اإلط���ارات المطاطية المش���تعلة ،ويلقون الحج���ارة بأيديهم
وبواسطة المقالع ،ويتقدم بعضهم بين الفينة واألخرى لقص وسحب السياج
الفاصل.
الشاب طارق شعبان ،كان ينقل عدد من اإلطارات المطاطية لمواقع المواجهة
بصم���ت ،وعيناه منتفخت���ان ،لكنه حين وصل إلى تل���ة صغيرة ترك اإلطارات
واتج���اه إليها ،ثم جلس على األرض وق���رأ صورة الفاتحة ،قبل أن تذرف عيناه
بالدموع.
ش���عبان أكد أن أحد رفاقه سقط شهيدًا في هذه النقطة ،حيث كان يجلس
معه خلف التلة ليس���تريحا ،وبمجرد وقوفه س���دد له جدي إسرائيلي رصاصة
استقرت في صدره أردته شهيدًا.

األسير إباء البرغوثي يواصل
إضرابه لليوم  27على التوالي
رام الله " -األيام" :أفادت هيئة ش���ؤون األس���رى والمحررين بأن األس���ير إباء عمر
البرغوثي ( 40عاما) ،القابع في زنازين س���جن "اوهليكدار" اإلسرائيلي في بئر السبع،
يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ أكثر منذ  27يوما ضد اعتقاله اإلداري.
وأوضح محامي الهيئة يوسف نصاصرة ،أن البرغوثي ال يزال مقاطعا لعيادات
الس���جون ،ويرفض إجراء الفحوصات الطبية ،وأصبح هزيل البنية ،ويعاني من
ارتفاع في درجة الحرارة وآالم حادة في الرأس والمعدة وغثيان ،ويتقيأ الدم.
ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن األسير يتعرض لضغوطات كبيرة من قبل إدارة
الس���جن ،لتعليق إضرابه ،تتمثل في اجراء تفتيش���ات يومية للزنزانة التي يعزل
بها ،وأن مساحتها ال تزيد عن مترين ،وال يوجد بحوزته إال المالبس التي يرتديها.
يذكر أن األسير اعتقل بتاريخ  ،2017/8/2وصدر بحقه امر اعتقال اداري لمدة
ستة أشهر ،تاله أمر آخر بتجديد اعتقاله االداري لمدة  4أشهر ،تنتهي بتاريخ
.2018/6/2

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي نزلة عيسى  -محافظة طولكرم
رقم المناقصةMOLG/01/17-2018 :
الجهة المشترية :مجلس قروي نزلة عيسى

إعالن طرح عطاء
تأهيل طرق داخلية وإنشاء جدران
تعلن الجهة المش���ترية (مجلس قروي نزلة عيس���ى) بإش���راف وبتمويل وزارة الحكم
المحل���ي � دولة فلس���طين عن طرح عطاء تأهي���ل طرق داخلية وإنش���اء جدران ،وذلك
وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والش���روط المرفق���ة العامة والخاصة
بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يج���ب عل���ى المقاول أن يكون مس���جال لدى اتح���اد المقاولين ومصنف���ًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
 .2األسعار بالشيكل اإلسرائيلي.
 .3المجلس القروي غير ملزم بأقل األسعار.
ً
 .4يجب على المقاول أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .5يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  12000ش���يكل إسرائيلي
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يومًا من تاريخ اإلقفال.
 .6األسعار شاملة لجميع أنواع الضرائب.
 .7كل مق���اول يرغب في التقدم لهذه المناقصة يس���تطيع الحصول على نس���خة من
وثائق العطاء من مقر مجلس قروي نزلة عيس���ى مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 400
شيكل.
 .8آخر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة  12ظهرًا من يوم األحد الموافق 2018/6/24
في مقر مجلس قروي نزلة عيسى مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
 .9االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم السبت الموافق  2018/5/26الساعة العاشرة
صباحًا.
 .10فتح المظاريف يوم األحد الموافق  2018/6/24الساعة  12:00ظهرا في مقر مجلس
قروي نزلة عيسى.
 .11رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .12لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة المجلس القروي وذلك خالل س���اعات الدوام
الرسمي ،أو االتصال على الرقم 092698304
رئيس مجلس قروي نزلة عيسى
أحمد أسعد الحاج إبراهيم

وأكد أن رفيقه وغيره من الش���هداء اللذين رحلوا ،تركوا أمانة لمن بقوا أحياء
بالسير على دربهم ،واالستمرار في الميدان ،وإبقاء شعلة المواجهة مستمرة،
حتى وإن كلفهم األمر مزيد من الشهداء.
وقال شعبان :في القلب غصة وألم ،لكننا سنواصل التظاهرات ،حتى تتحقق
أهدافنا ،برفع الحصار ،والتأكيد على حق العودة ،وفق القرارات الدولية.
أما الش���اب رائد أبو عمر ،فأكد أن يوم الجمعة كان يومًا حزينًا وقاس���يًا ،فمن
نجا من المجزرة تحس���ر قلبه على رفاقه اللذين استشهدوا أو أصيبوا ،موضحًا
أن ثمة رم���وز للمتظاهرين قضوا أمثال عبيدة فرحان ،وأنس قديح ،ومحمد أبو
جزر ،وغيره���م الكثيرين باتت تفتقدهم س���احات المواجهة ،وتحزن القلوب
على فارقهم.
وأك���د أبو عم���ر أن تظاهرات الس���بت كان���ت صامتة ،كل م���ن المتظاهرين
ي���ؤدي دوره دون أن ينطق بكلمة واحدة ،وهذا أمر غي���ر معتاد ،فالمواجهات
كان يعتريه���ا التكبير والتهليل ،وتح���دث المتظاهرين مع بعضهم البعض،
وأحيان���ًا المزاح ،لكن الحزن خيم على كل ركن ف���ي مخيمات العودة ،والصمت
ساد الجميع.
وأش���اد أبو عمر بصالبة وقوة المتظاهرين ،الذين أصروا على العودة لساحات
المواجهة بعيد ساعات من تشييع زمالئهم ،مرسلين لالحتالل رسالة واضحة،
بأن القمع والقتل لن يخيفهم أو يثنيهم عن مواصلة المشوار.
بينما اصطحب الش���اب أحمد جمعة صديقه الذي قضى س���اعات حزينًا في
بيته ،وتوجها معًا إلى منطقة المواجهة ش���رق مدينة رفح ،مؤكدًا أنهما كانا
في مقدمة المتظاهرين وشاهدا سقوط عشرات الشهداء والجرحى.
وقال رغم األلم والمصاب ،هذا مش���وار يجب أن يكتمل ،لذلك أتى هو وباقي
المتظاهرين إلى مناطق التظاهر مجددًا.
وش���دد جمعة على ض���رورة أن ال تم���ر جرائم االحتالل بح���ق متظاهري غزة
م���رور الكرام ،وأن يتم مالحقة قادة االحتالل ،ش���اكرًا كل الدول التي طردت أو
استدعت سفراء االحتالل احتجاجًا على المجزرة ،داعيًا باقي دول العالم للسير
على نفس النهج.
وكان العش���رات من المتظاهرين لم يتمالكوا أنفس���هم ،وأجهش���وا بالبكاء
في كثير من المواقف ،بعد إصابة واستش���هاد أحبائهم وأصدقائهم برصاص
قناصة االحتالل ،فيما كانت هذه اإلصابات س���ببًا في غضب آخرين ،وتقدمهم
ناحية االحتالل ،ما أسفر عن لحاقهم برفاقهم.
دولة فلسطين
وزارة المالية والتخطيط
مديرية اللوازم العامة
لجنة العطاءات المركزية

رقم المناقصةMEHE/TVET/93/2018 :

موضوع المناقصة :شراء وتوريد كهرباء سيارات لصالح مدرسة دير البلح الصناعية /غزة
تلق���ت وزارة التربية والتعليم العالي منحة مالي���ة بقيمة  10مليون يورو من حكومة ألمانيا
االتحادية لتحديث التعليم التقني والمهني في فلس���طين لصالح وزارة التربية والتعليم
العالي ووزارة العمل وجامعة القدس .وعليه تنوي وزارة التربية والتعليم العالي تخصيص
جزء من هذه المنحة لشراء وتوريد كهرباء سيارات لصالح مدرسة دير البلح الصناعية /غزة.
 .1بموج���ب العقد وضمن المناقص���ة رقم  MEHE/TVET/93/2018س���يتم تطبيق قيمة
المنح���ة المقدمة لتمويل االنف���اق وتكون ضريبة القيمة المضاف���ة صفرية ()Zero VAT
والبضائع المستوردة معفاة من ضريبة الجمارك
 .2تدع���و مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية ولحس���اب الم���دارس المهنية والكليات
التقنية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي الجهات المؤهلة لتقديم العطاءات بالظرف
المختوم لتوريد المتطلبات الواردة في وثائق المناقصة.
 .3يوج���د مجموعة كاملة م���ن وثائق المناقصة باللغة االنجليزية ويمكن ش���راؤها من قبل
مقدمي العطاءات المعنيين برسوم غير مس���تردة وقيمتها ( )€ 100للنسخة الواحدة عن
طري���ق حوالة بنكية ويمكن الحصول على الوثائق من االدارة العامة للوازم في وزارة المالية
www.gs.pmof.ps
تدفع رس���وم كراس���ة المناقصة من خالل حوالة بنكية فقط وحصريًا من حساب المناقص
نفسه حس���ب االسم المش���ارك في العطاء وذلك لحس���اب خاص لوزارة التربية والتعليم
العالي لصالح البرنامج األلماني في بنك القدس على حس���اب رقم  143747رسوم عطاءات
 .PS44ALDN040201437470430010002وال يقب���ل الدفع النقدي للحس���اب وتقع على
المقاول نفسه مسؤولية إيداع الحوالة بنجاح في حساب الوزارة ليس بعد .2018/6/24
 .4يتم قبول العطاءات (العروض) فقط للمناقصين الذين وصلت حواالتهم وأودعت بنجاح
للحس���اب أعاله فقط وف���ق القائمة المقدمة من بنك القدس وه���ي التي تدخل في عملية
تقييم المناقصة.
 .5يمك���ن للجهات المعنية بالعطاء الحصول على مزي���د من المعلومات من مديرية اللوازم
العامة في وزارة المالية وجمع وثائق المناقصة من العنوان المذكور من  8:00صباحا وحتى
 2:00بعد الظهر.
 .6يتم تس���ليم العط���اءات إلى العنوان الموضح أدناه في موع���د أقصاه  2018/6/26حيث
تقبل الطلبات لغاية الساعة  12:00صباحًا من ذلك التاريخ .ويجب أن ترفق جميع العطاءات
بكفال���ة دخول للعطاء والبالغ  % 3من قيمة العرض المقدم وس���ارية المفعول لغاية 148
يوما من تاريخ آخر موعد لتقديم عروض األس���عار ،وس���يتم رفض الع���روض المتأخرة عن
الموعد المحدد .س���يتم فتح العطاءات بحضور ممثلي مقدمي العطاءات الذين يتم اعتماد
طلباتهم في العنوان المذكور في صفحة معلومات العطاء في تمام الس���اعة الثانية عشرة
من يوم الثالثاء الموافق .2018/6/26
 .7على المناقصين وضع اس���م المناقصة ورقمها في الحوالة البنكية وإرفاق فيشة الحوالة
مع العطاء المقدم.
 .8أجور النشر واإلعالن على من ترسو عليه المناقصة ولمرة واحدة فقط.
وزارة المالية
مديرية اللوازم العامة
عمارة الباشا ،الطابق الثالث ،البالوع
رام الله (الضفة الغربية)
هاتف ،02-2987112 :فاكس02-2987056 :
رئيس لجنة العطاءات المركزية

