6

أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

االربعاء 2018/6/13

تحلم بمتبرع بكلية ينقذها من العذاب

إط���ل��اق ال����ط����ائ����رات ال����ورق����ي����ة ي��ح��اف��ظ
ع����ل����ى دي�����م�����وم�����ة م����س����ي����رة ال�����ع�����ودة
كتب عيسى سعد الله:
واص���ل فتية وأطف���ال ،أمس ،إط�ل�اق الطائ���رات الورقية
المشتعلة عبر الحدود الش���رقية والشمالية لقطاع غزة رغم
تهديدات االحتالل باغتيالهم.
ومنذ حلول ش���هر رمضان انخفضت ح���دة المواجهات مع
ق���وات االحتالل على الحدود بش���كل ملحوظ بس���بب طبيعة
ش���هر رمضان ،إال أن "الطائ���رات الورقية" بقي���ت الفعالية
الصامدة في مسيرات العودة لتناسبها مع ظروف الصيام.
وتمكن نش���طاء ،أمس ،من إط�ل�اق العديد م���ن الطائرات
الورقية في محيط التجمعات االستيطانية شمال قطاع غزة
ما تسبب في اندالع عدد من الحرائق.
ً
حريقا ً
كبيرا اندل���ع ،أمس ،قرب
وذك���رت مواقع عبري���ة أن
كيبوتس "زيكيم" ش���مال غربي قطاع غزة بفعل بالون حارق،
ولف���ت الموقع الى ان نحو س���تة فرق إطفاء عملت لس���اعات
طويلة إلخماد الحريق.

وأش���ارت إلى ان���دالع حريقين آخرين أحدهم���ا قرب خزان
"هشيكما" القريب من "زيكيم" ،وآخر قرب كيبوتس "رعيم"
شرق المغازي وسط القطاع.
وش���وهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أكثر من مكان في
المثلث الحدودي ش���مال شرقي بيت حانون إضافة المنطقة
الغربية الشمالية ومنطقة شرق مدينة جباليا.
وال تزال "الطائ���رات الورقية" تؤرق جي���ش االحتالل الذي
يعترف بدراس���ة الكثير من الخي���ارات لوقف هذه الظاهرة
التي كبدت قطاع المزارعين اإلسرائيليين خسائر فادحة.
وغير النش���طاء من أس���لوب وطريقة إطالق هذه الطائرات
تجنبًا لقصفهم كما حدث قبل ثالثة أيام حينما استهدفت
طائرة مس���يرة مجموعة من الفتية خ�ل�ال محاولتهم إطالق
طائرة ورقية.
وقال الفتى زياد أبو قمطة إنه ونظراءه الفتية سيواصلون
إطالق الطائرات الورقية حتى ف���ي أيام العيد ولن يتركوها
حتى يحافظوا على ديمومة مسيرة العودة التي انطلقت في

ضمن فعاليات سوق "القدس" الخيري

جنين :عشرات األطفال األيتام
يستفيدون من يوم مجاني لقص الشعر
كتب محمد بالص:
اس���تفاد عش���رات األيتام م���ن محافظ���ة جنين ،من
المكفولي���ن لدى هيئ���ة األعمال الخيري���ة اإلماراتية،
أمس ،من ي���وم مجاني للحالقة نفذت���ه نقابة أصحاب
صالونات الحالقة والتجميل ،بالتعاون مع إدارة س���وق
"الق���دس" الخيري ،في وقت ش���ارك في���ه المئات من
األيتام واألشخاص ذوي اإلعاقة بإفطار رمضاني نفذته
الهيئة في موقع السوق بالمدينة.
وكانت هيئة األعمال الخيرية ،أطلقت في الس���ادس
عشر من الشهر الماضي ،سوق "القدس" الخيري األول
من نوعه في فلس���طين في جنين ،عشية حلول الشهر
الفضيل ،تح���ت رعاية محافظة جني���ن ،وبالتعاون مع
جمعية التكاف���ل والتضامن الخيرية ،وش���ركة توزيع
كهرباء الش���مال ،بمش���اركة العش���رات من الشركات
الفلس���طينية ،حي���ث يت���م ع���رض مئ���ات المنتجات
الوطنية ،وذلك ف���ي عمارة كراميكا أب���و زينة بمدينة
جنين.
وأش���ار مفوض عام الهيئة في فلس���طين ،إبراهيم
راش���د ،إلى أن الهيئ���ة بادرت وبالش���راكة الفاعلة مع
نقابة أصحابة صالونات الحالقة والتجميل ،لتنفيذ يوم
للحالقة بش���كل مجاني لأليتام المكفولين لدى هيئة
األعمال الخيرية بالتعاون مع لجنة الزكاة المركزية.
ّ
وبي���ن راش���د أن ه���ذا اليوم ج���اء في إطار سلس���لة
المب���ادرات الخالق���ة التي تطلقها الهيئة في س���بيل
إنجاح س���وق "القدس" الخيري ،ال���ذي يعتبر األول من
نوعه على مستوى فلسطين ،وتحرص الهيئة والجهات
الش���ريكة على تطويره كل يوم ،من خالل إطالق المزيد
من المب���ادرات التي تصب مجتمعة في إحياء ش���هر
رمضان بطريقة مختلفة تماما عن تلك السائدة.
وقال :شملت تلك الفعاليات ،تنظيم أيام طبية مجانا
بمشاركة نخبة من األطباء ،وأمسيات رمضانية شعرية
وأدبي���ة وثقافية بالتعاون مع مديري���ة الثقافة ،وأيام
فرح ومرح بالتعاون مع مديري���ة التربية والتعليم في
قباطية ،وسط اس���تعدادات الس���تضافة مسابقة في
حفظ أجزاء من القرآن الكريم ،بعد استضافة أخرى في

مجال فنون الكاراتيه ،وأمس���ية زجلية بمشاركة نخبة
من الزجالين.
ولفت إلى أن األيتام المكفولين لدى الهيئة ش���كلوا
محور االس���تهداف طوال أيام سوق "القدس" الخيري،
من خ�ل�ال تنفيذ سلس���لة من الفعالي���ات الترفيهية
والهادف���ة إلى التخفيف من الضغوط النفس���ية التي
يعانون منها جراء رحيل آبائهم.
وش���دد على أهمية برنامج الرعاية الش���املة لأليتام
الذي تكفل الهيئ���ة بموجبه نحو  24ألف يتيما بقيمة
تتجاوز عش���رة ماليين دوالر ،ويتم م���ن خالله تقديم
مس���اعدات نقدية لهم تس���اعدهم على تجاوز نوائب
الحي���اة وتوفر له���م جزء من الحي���اة الكريمة ،وحرص
الهيئ���ة على رعاي���ة هؤالء األيت���ام وأمهاتهم صحيا
وثقافيا واجتماعيا ،وتنمية موارد تلك األس���ر وتنمية
مواهبهم.
من جهت���ه ،أعلن رئي���س نقابة أصح���اب صالونات
الحالق���ة والتجمي���ل ،كمال أبو الرب ،ع���ن تقديم 300
كوب���ون حالقة مجانية لصالح األيت���ام المكفولين لدى
هيئة األعم���ال الخيرية ،تمكنهم م���ن التوجه إلى أي
صالون للحالق���ة والتجمي���ل والحصول عل���ى الخدمة
المجانية ،عدا استفادة عشرات الحاالت من األيتام من
يوم الحالقة المجاني.
وقال أبو الرب ،إن النقابة س���رعان ما استجابت لدعوة
هيئة األعم���ال الخيرية بتنظيم ه���ذا اليوم المجاني
الذي ش���ارك فيه نح���و ثالثون من أصح���اب صالونات
الحالق���ة والتجمي���ل ،واس���تفاد منه عش���رات األيتام
ممن تصل أعمارهم إل���ى  14عاما ،وذلك من باب تعزيز
المسؤولية االجتماعية لهذا القطاع المهني الواسع.
واس���تضاف س���وق "القدس" الخيري إفطارا جماعيا
لذوي اإلعاقة نظم���ه االتحاد العام لذوي اإلعاقة ،وذلك
بمش���اركة المئات من هؤالء ،وبحض���ور محمد الحبش،
ممثال عن المحافظة ،وأمين س���ر االتحاد العام لنقابات
العم���ال ،رياض كمي���ل ،ورئيس االتح���اد العام لذوي
اإلعاقة ،رفيق أبو سيفين ،وممثلين عن عدة مؤسسات،
وجرت خالله استضافة إحدى الفرق الدينية من مدينة
نابلس.

ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻴﺘﺎ ﻳﻬﻨﺌﻜﻢ ﺑﺤﻠﻮﻝ ﺷﻬﺮ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺍﳴﺒﺎﺭﻙ
ﻭﻳﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻨﺴﻒ ،ﻣﻘﻠﻮﺑﺔ ،ﻗﺪﺭﺓ ،ﻣﻠﻮﺧﻴﺔ ،ﺑﺎﻣﻴﺔ ،ﻓﺎﺻﻮﻟﻴﺎﺀ ،ﻣﺴﺨﻦ
ﻭﺍﻟﻜﺜﺮﻴ  ...ﺍﻟﻜﺜﺮﻴ
ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﳳ ﺍﻟﻮﺟﺒﺔ
ﺍﻟﺮﻣﻀﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ

الطفلة أماني تعاني من فشل
كلوي و"تغسل" يوميًا في "المطلع"

الثالثين من آذار الماضي واس���فرت عن استشهاد أكثر من
 127مواطنا واصابة  15ألفا بجروح.
واعترف أب���و قمطة التي يقود مجموعة م���ن الفتية التي
تس���ير الطائرات الورقية عبر الح���دود بصعوبة العمل بعد
محاولة االغتيال الفاشلة التي نفذتها طائرات االحتالل بحق
عدد من الفتية في منطقة بيت حانون مطلع األسبوع الجاري.
ويتخ���ذ الفتية المزيد من االحتياطات ومن أبرزها التخفي
بين األش���جار خالل إط�ل�اق الطائرة ومن ث���م االبتعاد عنها
لتجنب قصفهما من الطائرات المس���يرة ب���دون طيار التي
تجوب سماء المنطقة.
اما الشاب فتحي طروب فقد ابدى ثقته بقدرة الشباب على
مواصلة إطالق الطائرات الورقية مهما كانت ردة فعل جيش
االحتالل.
وأض���اف طروب :لن نف���رط بورقة الطائ���رات الورقية التي
أصبحت العمود الفقري لمس���يرة العودة واحد اهم ادواتها
في األسابيع األخيرة.

التشيك :عرض فيلم "الزمن المتبقي"
ضمن فعاليات إحياء ذكرى النكبة
براغ " -وفا" :عرضت س���فارة فلسطين لدى التشيك ،بالتعاون مع لجنة أصدقاء
فلسطين ،مساء أول من أمس ،فيلم الزمن المتبقي للمخرج الفلسطيني العالمي
إيليا س���ليمان ،في العاصمة ب���راغ ،ضمن فعالياتها إلحياء الذكرى الس���بعين
للنكبة.
وقالت الس���فارة ،في بيان صحافي" :إن عرض فيلم الزمن المتبقي ،الذي قدم
رواية متماسكة ،ذات بعد اجتماعي وإنساني ووطني ،في تأريخ للنكبة وما تالها
م���ن عقود ،يمثل فرصة لكل من يريد االس���تماع إلى الرواية الفلس���طينية ،من
أناسها العاديين ،وأبطالها الحقيقيين".
وأضافت الس���فارة ،إنها بالتعاون مع شركائها "قامت على ترجمة الفيلم إلى
اللغة التش���يكية ألول مرة ،واختارت عرضه في س���ينما "ليتسيرنا" التاريخية
األشهر وسط العاصمة براغ ،تقديرا لقيمته الفنية ورسالته اإلنسانية البليغة،
التي أهلته للفوز بعدة جوائز دولية ،بعد أن قدمت له أمام الجمهور التشيكي،
الناش���طة المميزة نادية قطيش" .وعبرت المتضامن���ة يانا ريدفانوفا ،من لجنة
أصدقاء فلس���طين ،عن س���عادتها بعرض الفيلم في ب���راغ ،بالقول" ،كان جميال
وملهم���ا أن نرى قاعة العرض الس���ينمائي ،ممتلئة بأن���اس معنيين ومهتمين
بقصة ش���خصية لعائلة فلس���طينية ،تجرعت النكبة وأصبحت غريبة على أرض
بالدها".
وأكدت أن اهتمام الرأي العام الواسع في براغ ،بهذه القصة ،يثبت أن األحداث
الثقافية التي ترتبط بالرواية الفلسطينية فعالة للغاية" ،وهو ما يجب أن نركز
عليه في فعاليتنا القادمة".
من جهته ،قال س���فير الجزائر فؤاد بوعطورة" :الفيلم يمثل رسالة نوعية من
الش���عب الفلسطيني المتحضر والمظلوم ،للرأي العام الدولي ،السيما في الدول
الغربية التي تواجه دعاية إسرائيلية مزيفة".

ّ
وفد أوكراني يطلع
على أوضاع بيت لحم
بيت لح���م " -األي���ام" :التقى رئيس
بلدي���ة بي���ت لح���م المحام���ي ،أنطون
س���لمان ،أم���س ،مديرة دائرة الش���رق
األوس���ط وإفريقيا في وزارة الخارجية
األوكرانية ميروس�ل�افا ش���يرباتيوك،
وممثل أوكرانيا لدى فلسطين مايكوال
ليشينكو ،بحضور نائب رئيس البلدية
حنا حناني���ا ،وعضو المجل���س البلدي
صقر الجراش���ي ،وأطلعه���ا على واقع
المدينة.
وأكد سلمان أهمية هذه الزيارة التي
من شأنها فهم الواقع الفلسطيني عن
كثب ،مستعرضًا واقع مدينة بيت لحم
وأهم التحديات التي تواجهها في ظل
وجود جدار الفصل العنصري والتوسع
الدائم للمستوطنات ،التي أخرت فرص
التنمية وآفاق الحل السياسي ،مشددًا
على أن الشعب الفلسطيني من حقه أن
يعيش في دولت���ه بكرامة وأن يتحلى
بحقوقه المشروعة.
من جهتها ،أش���ارت شيرباتيوك إلى
أهمية مدينة بيت لحم عالميًا ،مؤكدة
حق الش���عب الفلس���طيني بأن يعيش
بكرامة دون أن تحاصره جدران فاصلة.

القدس " -األيام" :تعاني الطفلة
أمان����ي حبابة ( 9أع����وام) من بلدة
بيت اكسا شمال غربي القدس ،من
فشل كلوي ،وتحتاج للعالج بشكل
يومي ،حس����ب ما قاله أحد األطباء
لوالدة الطفلة أماني ،حيث لم يكن
األمر بالنس����بة لها صعبًا ،بقدر ما
كان صدم����ة؛ فهي ال تحتمل رؤية
ابنته����ا الصغيرة تتأل����م أمامها
وه����ي ال حول له����ا وال ق����وة ،وأن
يحرمها المرض من طفولتها باكرًا.
وقال����ت وال����دة الطفل����ة بح����زن
وأل����م" :ل����م يكن أم����ر التنقل بين
المستش����فيات ف����ي الق����دس
المحتل����ة أم����رًا جديدا عل� َّ
���ي ،فقد
كت����ب الق����در البن أخ����ي الصغير
اإلصابة بالفشل الكلوي ،وقد كنت
دائمًا معه في رحلة عالجه ،لذا لم
يكن األمر بالنس����بة لي صعبًا من
ناحية التنق����ل وآلية العالج ،بقدر
م����ا كان مؤلمًا للغاي����ة ،حين كنت
أرى ابنت����ي الصغيرة تعتصر ألمًا
وخوفًا ،ومحرومة من أبس����ط حقوق
لها أهمه����ا اللعب كباقي األطفال
دون أس��ل�اك وكيس بول يرافقها
باستمرار".
وع����ن اكتش����اف إصاب����ة أماني
بالفش����ل الكلوي ،قال����ت والدتها:
كان����ت أمان����ي تعاني م����ن صداع
مستمر ال يتوقف ،ال يجعلها تنام
وال تهدأ ،كانت تت����أوه من الوجع،
أجرين����ا له����ا عدة فح����وص طبية
أظهرت أنها مصابة بارتفاع ضغط
ال����دم ،وال����ذي على إث����ره أقر لها
األطب����اء ضرورة الخضوع لغس����يل
ُ َّ
المطلع
الكل����ى ف����ي مستش����فى
بالقدس.
كانت أمان����ي ال تتجاوز الس����بع
س����نوات آنذاك ،فه����ي لم تحقق
أمانيها الكبيرة بعد ،طفلة تدرس
ف����ي مدرس����ة بن����ات بيت اكس����ا،

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي العطارة
يعل���ن مجلس قروي العط���ارة بتمويل من وزارة الحكم المحلي /برنامج رس���وم النقل على
الطرق ،عن طرح عطاء تأهيل وتعبيد طرق داخلية في قرية العطارة ،وذلك وفقًا للمخططات
والمواصف���ات وجداول الكميات والش���روط المرفق���ة العامة والخاصة بالمش���روع ،فعلى
الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يج���ب على المقاول أن يكون مس���جال لدى اتح���اد المقاولين ومصنف���ًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال رسميًا في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفال���ة دخول المناقصة بقيمة  12000ش���يقل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يومًا أو إقرار الضمان.
 .4األسعار شاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع أنواع الضرائب.
 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء
من مقر المجلس القروي مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  400شيقل.
 .6آخر موعد لتس���ليم العطاءات الساعة  11ظهرًا من يوم االثنين الموافق 2018/7/16
في مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
 .7االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الثالثاء الموافق  2018/6/26الساعة العاشرة
صباحًا.
 .8فت���ح المظاري���ف يوم االثني���ن المواف���ق  � 2018/7/16الس���اعة  11ظهرًا في مقر
المجلس القروي.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .10لمزي���د من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل س���اعات الدوام
الرسمي.
لالستفسار  :جوال  718923/0599تلفون433738/042 :
رئيس المجلس
محمود أبو علبة

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – مكتب فلسطين عن طرح عطاء توريد أدوية ومستهلكات طبية عاجلة ضمن مشروع دعم
وتعزيز الخدمات الصحية في قطاع غزة من خالل الدعم الطبي العاجل حسب الجدول التالي:
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رقم
العطاء

اسم المشروع

ثمن
نسخة
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موعد الطرح
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توريد أدوية
ومستهلكات
طبية عاجلة
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شيكل
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الموعد النهائي لتقديم العطاء
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وذلك حسب الشروط التالية:
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دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي عينابوس
يعلن مجلس ق���روي عينابوس بتمويل من وزارة الحك���م المحلي ضمن برنامج دعم
ّ
المهمش���ة والبدو واألغ���وار ،عن طرح عطاء تعبيد ط���رق داخلية وذلك وفقًا
المناطق
للمخطط���ات والمواصفات وج���داول الكميات والش���روط المرفقة العام���ة والخاصة
بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
ً
 .1يج���ب على المقاول أن يكون مس���جال لدى اتحاد المقاولي���ن ومصنفًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف رابعة.
ً
 .2يجب على المقاول أن يكون مسجال "رسميًا" في دوائر الضريبة.
 .3يج���ب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة بقيمة  8500ش���يقل وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.
 .4األس���عار بالش���يقل وش���املة لجميع الضرائب وعلى المقاول دف���ع جميع انواع
الضرائب.
 .5كل مق���اول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نس���خة من
العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره  300شيكل.
 .6آخ���ر موعد لتس���ليم العطاءات الس���اعة  12ظه���را من يوم اإلثني���ن الموافق
 2018/7/16في مقر مجلس ق���روي عينابوس مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات
بعد هذا الموعد.
 .7االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم  2018/7/8الساعة العاشرة صباحًا.
 .8فت���ح المظاريف يوم اإلثني���ن الموافق  2018/7/16الس���اعة  12ظهرًا في مقر
مجلس قروي عينابوس.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.
جوال رقم  0599657335مهندس نزال أو  0598246195طالب حمد أو 092592255
المجلس القروي

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس التنظيم األعلى
التاريخ2018/6/6 :

الرقم2287/11/1 :

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى
بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من سكن (أ) إلى سكن
(ج) ـ طولكرم /محافظة طولكرم

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رقم  2018-4بتاريخ 2017-05-06م ،بموجب القرار
رقم  80الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع ذوات األرقام � 52
 83 �61 ،59 ،95 �91 ،39 �35 ،29 � 18 ،16 � 13 ،57في حوض رقم 8477
والقطع ذوات األرق���ام  36 ،54 ،55 ،107�94 ،52�50 ،20 ،18�16 ،157�126 ،14�3جزء من
 32في حوض رقم 8176
والقطع ذوات األرقام  25 ،17 ،11�2في حوض رقم 8506
والقط���ع ذوات األرق���ام  ،20�19 ،345�337 ،14�11 ،424�419 ،9 ،462�448ج���زء من ،21
 ،30�29 ،441�429 ،336�327 ،315�308 ،22ج���زء م���ن  ،64�62 ،36ج���زء من ،57 ،52 ،50
 447�442 ،284�280 ،87�86 ،75�70- ،426 ،425 ،279 ،277�273 ،321�316ف���ي حوض
رقم  8505من أراضي طولكرم ،وذلك حس���ب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/
طولكرم ومقر بلدية طولكرم.
ويعتب���ر مخطط التنظيم ناف���ذًا بعد مضي  15يومًا من تاريخ نش���ر اإلعالن في الجريدة
الرس���مية وجريدتين محليتين ،وذلك استنادا للمادتين  26 ،21من قانون تنظيم المدن
والقرى واألبنية رقم  79لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

#
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ولديها حل����م بأن تصب����ح معلمة
ف����ي المس����تقبل ،وتق����ول أماني
بابتس����امة بريئة :كن����ت ال أعرف
معنى المرض ،وال أهمية خضوعي
للعالج ،لم أتقبل األمر في البداية،
فق����د كان يحرمني من المدرس����ة
وقضاء وقتي م����ع صديقاتي ،هذا
عدا وخز الحقن المؤلم ،ومش����هد
ال����دم الم����روع وه����و ينتق����ل من
جسدي الصغير آللة غسيل الكلى
وبالعك����س ،فق����د كان دوران اآللة
متعبًا ،موحش����ًا ،يصيبني بالدوار
الش����ديد ،وتضيف" :لكن مع مرور
س����نتين على العالج أصبحت أكثر
ً
اعتي����ادًا وتقب��ل�ا لألم����ر ،وأصب����ح
الع��ل�اج جزءًا أساس����يًا من حياتي،
فل����وال العالج لن أقوى على العيش
وس����أحرم من أن أكون مع عائلتي
وصديقاتي".
توقف����ت أمان����ي ع����ن الحديث
للحظات ،بس����بب صدور صوت عن
آل����ة غس����يل الكلى وض����وء أحمر
ينذر بانتهاء عالجها لليوم ،فهي

تخض����ع للعالج في وحدة غس����يل
ُ َّ
المطلع 3
الكلى ف����ي مستش����فى
مرات أسبوعيًا ،ثم ابتسمت وقالت:
"س����أذهب اآلن إلى البيت وأدرس
مع صديقتي م����ا فاتني اليوم من
دروس".
وفي ختام اللقاء ،ش����كرت والدة
ُ َّ
المطل����ع؛ إدارة
أماني مستش����فى
وأطب����اء وممرضي����ن ،عل����ى حجم
الرعاية الطبية والخدمة الش����املة
ُ
المتكاملة الت����ي تقدم ألماني من
دعم نفس����ي ومعنوي ،موضحة أن
المستش����فى ال ُيعن����ى بالمريض
صحيًا فق����ط ،بل حتى أن����ه يوفر
له المواصالت ليخف����ف عنه عناء
التنقل والعبء المادي.
أمان����ي ،أمانيها كثي����رة؛ أكبرها
أن تج����د متبرع����ًا له����ا بكلية في
أسرع وقت ينقذها من عذاب أبدي
ويعيد لها حياتها الطبيعية ،وأن
تحقق حلمها البس����يط بأن تكون
معلم����ة تعل����م األجي����ال القادمة
العلم والصبر واإليمان والقوة.

)6

األسعار بالشيكل وال تشمل قيمة الضريبة المضافة.
األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من تاريخ تسليم العطاء.
تقديم فاتورة معفاة من ضريبة القيمة المضافة وتعبئة نموذج خصم مصدر من ضريبة الدخل.
تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  % 5من قيمة العطاء باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين وذلك إما
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يوم من تاريخ تقديم العطاء أو شيك بنكي مصدق وال
تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
يمكن للشركات الراغبة باالشتراك في هذا العطاء الحصول على نسخة من وثائق العطاء من مكتب
اإلغاثة اإلسالمية حسب العنوان التالي :غزة :الرمال الجنوبي ،عمارة الدولي  ،2شارع مدحت الوحيدي،
بالقرب من مفترق جامعة األزهر.
سيتم فتح مظاريف العطاء في مكتب اإلغاثة اإلسالمية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات
المتقدمة للعطاء في نفس موعد تسليم العطاء.

مالحظات هامة
.1
.2
.3
.4
.5

العطاء قابل للتجزئة
ثمن نسخة العطاء غير مستردة.
رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
يحق لإلغاثة اإلسالمية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
اإلغاثة اإلسالمية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب.

لالستفسار :يمكنكم االتصال مع دائرة المشتريات في غزة هاتف08 2837889 – 08 2833343 :
أو عبر البريد االلكتروني procurement@irpal.ps :لالطالع على اعالنات العطاءات http://www.irpal.ps/tender

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي عين يبرود
يعلـــن مجلس قروي عين يبرود وبتمويل ذاتي عن طـــرح عطاء تعبيد طرق داخلية ـ
عيـــن يبرود /رام الله رقم ،2018/LO/1 :وذلك وفقًا للمخططات والمواصفات وجداول
الكميات والشـــروط المرفقة العامة والخاصة بالمشـــروع ،فعلى الراغبين في التقدم
لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:
 .1يجب على المقاول ان يكون مســـجال لدى اتحـــاد المقاولين ومصنفا لدى لجنة
التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيث ال يقل عن درجة تصنيف ثالثة.
 .2يجب على المقاول ان يكون مسجال رسميا في دوائر الضريبة.
 .3يجب على المقـــاول تقديم كفالة دخول المناقصـــة بقيمة  2000دوالر وذلك
بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن  120يوما أو إقرار الضمان.
 .4األســـعار غير شـــاملة لضريبة القيمـــة المضافة وعلى المقـــاول إحضار فاتورة
صفرية.
 .5كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يســـتطيع الحصول على نســـخة من
العطاء من مقـــر مجلس قروي عين يبرود مقابل مبلغ غير مســـترد وقدره 100
دوالر.
 .6آخـــر موعد لتســـليم العطاءات الســـاعة  12ظهرًا من يـــوم الخميس الموافق
 2018/7/12في مقر مجلس قروي عين يبرود مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات
بعد هذا الموعد.
 .7االجتمـــاع التمهيدي وزيارة الموقع يوم الخميس الموافق  2018/7/5الســـاعة
 11صباحًا.
 .8فتـــح المظاريف يوم الخميس الموافق  2018/7/12الســـاعة  12ظهرًا في مقر
مجلس قروي عين يبرود.
 .9رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
 .10لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات الدوام
الرسمي
مجلس قروي عين يبرود

