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من: منى عرموش
انتقل الى رحمته تعالى، مطلع األسبوع، باسم راجح محمد 
يوسف ابو القيعان من النقب متأثرا بجراحه التي أصيب بها أثر 
حادث الغرق في نهر االردن قبل عدة أشهر. هذا وسادت اجواء 
من احلزن وااللم لدى العائلة واألقرباء بعد ان تلقوا خبر وفاته. 

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
إق��رار وف��اة فتاة )13  مّت مساء االث��ن��ن، 
إحالتها  بعد  السبع  ت��ل  ب��ل��دة  م��ن  ع��اًم��ا( 
به  أف��اد  ملا  وفًقا  البلدة،  في  طبية  لعيادة 
الناطق بلسان شرطة اجلنوب. وأوضحت 

مّتت  قد  أّن��ه:"ك��ان��ت  بيانها  في  الشرطة 
البلدة  في  محلية  عيادة  إلى  الفتاة  احالة 
اقرار  مّت  لها  انعاش  عمليات  وبعداجراء 
وف���ات���ه���ا. ه����ذا، وق����د ب���اش���رت ال��ش��رط��ة 

التحقيق"، كما ورد في البيان.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
kul@alarab.net

ف��ج��ع��ت ب���ل���دة امل���غ���ار ي����وم ال��س��ب��ت 
املاضي، بوفاة الشاب ماهر ماجد ابو 
جنب )34 عاما( بظروف تراجيدية. 
وتسود بلدة املغار اجواء من احلزن 
ال��ش��دي��د على ف���راق امل��رح��وم حيث 

عرف بدماثة وطيبة اخالقه.

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أفاد الناطق بلسان جنمة داوود احلمراء 
في  احل��م��راء  داوود  جنمة  "م��رك��ز  أّن: 
منطقة النقب استلم بالًغا )الثالثاء( حول 
العثورعلى رضيع )عام واحد( وهو فاقد 

العيادة  إل��ى  إح��ض��اره  مّت  حيث  ال��وع��ي 
احمللية في اللقية، وعمل الطاقم الطبي على 
تقدمي االسعافات االولية للمصاب ولكن 
مّت إقرار وفاته في املكن متأثًرا بإصابته 

في رأسه" وفًقا للبيان.

وف����������اة ب�����اس�����م راج����������ح اب����و 
ال�����ق�����ي�����ع�����ان م��������ن ال����ن����ق����ب 
م����ت����أّث����ًرا ب���ج���راح���ه ج����راء 
ح������ادث غ�����رق ق���ب���ل أش��ه��ر

السبع  تل  من  فتاة )13 عاًما(  وف��اة  إق��رار 
ب���ع���د إح���ال���ت���ه���ا ل���ع���ي���ادة ط��ب��ي��ة ف����ي ال��ب��ل��دة

م���ص���رع ال���ش���اب ن��س��ي��م م��ح��م��ود س��ل��ي��م��ان م���ن امل��ش��ه��د 
ب��ع��د ان��ق��اب س��ي��ارت��ه ب��ن ن��ت��س��ي��رت عيليت وال��ري��ن��ة

ب�������ل�������دة امل���������غ���������ار ت�����ف�����ج�����ع ب���������وف���������اة ال������ش������اب 
م�������اه�������ر اب�����������و ج�������ن�������ب  ب��������ظ��������روف غ����ام����ض����ة

ال����ن����ق����ب: م����ص����رع رض����ي����ع )س����ن����ة( م���ت���أث���ًرا 
ب����إص����اب����ة ب����ال����غ����ة ف������ي رأس���������ه ف������ي ال���ل���ق���ي���ة

مكاتب "كل العرب" - الناصرة
أفاد الناطق بلسان الشرطة أّنه "وفي إطار 
اإلسرائيلية،  للشرطة  املشترك  النشاط 
ووحدة الشرطة البلدية، ووزارة الزراعة 
االسبوع(  )مطلع  مت  الضريبة،  ووح��دة 
تفتيش في أربع مالحم في بقعاثا ومجدل 

ش��م��س، ح��ي��ث مّت ال��ع��ث��ور داخ���ل إح��دى 
املالحم في بقعاثا على 3 طن من اللحوم 
اللحوم على  والدواجن، ومّتت مصادرة 
امللحمة  اعتقال صاحب  ومّت  الطواقم،  يد 
وفًقا  للتحقيقات"  ع��اًم��ا(   40( املشتبه 

للبيان.

ال������ل������ح������وم وال��������دواج��������ن  3 أط�������ن�������ان م�������ن  ض�����ب�����ط 
واع��������ت��������ق��������ال ص��������اح��������ب م�����ل�����ح�����م�����ة ف���������ي ب����ق����ع����اث����ا

موقع  مراسلة  ع��رم��وش  منى  م��ن: 
العرب وصحيفة "كل العرب"

ل��ق��ي امل���أس���وف ع��ل��ى ش��ب��اب��ه نسيم 
محمود سليمان )18 عاًما( من املشهد 
مصرعه، أمس اخلميس، بعد انقالب 
سيارته قرب الرينة، هذا ووصل الى 
موقع العرب بيان من شرطة الشمال، 
 6400 فيه: "وق��ع على ش��ارع  ج��اء 
حادث طرق مروع بن املقطع الواصل 
بن نتسيرت عيليت والرينة حيث لقي 
السباب  مصرعه  ع��اًم��ا(   18( ش��اب 
على  السيطرة  فقد  أن  بعد  تعرف  لم 
افراد  ووصل  هذا  وانقلبت.  سيارته 
الطوام الطبية الى املكان ولم ينجحوا 
في انقاذ حياته ومت اقرار وفاته على 

الفور".  س������ل������ط������ة االب�������ت�������ك�������ار

مناقصة علنية مع فحص مبرحلتني
رقم 02/2018

لتزويد خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت
السلطة الوطنية لالبتكار التكنولوجي ) " السلطة"( املسؤولة عن مجال البحث والتطوير ) " مراكز البحث والتطوير"( 
في إسرائيل ، معنية بتلقي عروض لتزويد خدمات مختلفة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  للبنى التحتية لتكنولوجيا 

املعلومات التابعة لها )" خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت"(.
ماهية التعاقد:   .1

السلطة تطمح بإعادة بناء وحتسني البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات التنظيمية، ولتحسني جناعة عملها:
أهم اخلدمات املطلوبة هي حسب التفصيل التالي :

1.1 خدمات لتخطيط ونقل البنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابعة للسلطة.
1.2 خدمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للبنى التحتية لتكنولوجيا املعلومات التابعة للسلطة.

1.3 مساعدة مستخدمي الطرف في موقع انترنت املستخدمني. 
فترة التعاقد:  .2

2.1 الفترة األولى–ثالث سنوات، من موعد توقيع العقد مع السلطة. 
2.2 فترة التمديد- يحفظ احلق احلصري للسلطة لتمديد فترة التعاقد بفترات إضافية ، لغاية سنة واحدة كل مرة 

) " فترة التمديد"( املجموع الكلي لفترات التمديد ال يزيد عن سبع سنوات. 
3. فحص العروض التي استوفت شروط احلد االدنى يتم مبوجب املفصل في مستندات املناقصة ، وفقاً ملعايير اجلودة 

بوزن %20 ومعايير السعر بوزن 80%. 
شروط احلد األدنى ملقدم العرض:  .4

4.1 مقدم العرض هو احتاد املسجل في إسرائيل حسب القانون. 
4.2 مقدم العرض هو صاحب كافة التصاريح املطلوبة مبوجب قانون صفقات الهيئات العمومية ، للعام- 1976. 

4.3 يجب على مقدم العرض أن يرفق لعرضه كفالة بنكية أو كفالة من شركة تأمني إسرائيلية بقيمة 50.000 ش.ج 
) خمسني ألف شاقل جديد(.

4.4 مقدم العرض نفذ 2 )اثنني( " مشروع انتقالي" ) حسب تعريفها في مستندات املناقصة( ، وذلك ل�- 3 )ثالثة( 
زبائن على األقل . 

وذلك  املناقصة(،  مستندات  في  تعريفها  حسب  املعلومات")  تكنولوجيا  أدنى  حد  خدمات   " زود  العرض  مقدم   4.5
ل�- 3 )ثالثة( زبائن على األقل . 

4.6 الطاقم املقترح يشمل: 
4.6.1 مدير املشروع، الذي أدار مشروع انتقالي واحد على األقل ، بأكمله ) من بدايته ولغاية نهايته( ،  والذي 

يستوفي الشروط املفصلة في مستندات املناقصة. 
4.6.2 مدير املوقع، الذي أدار خدمات تكنولوجيا املعلومات بحد أدنى  بأكملها ) من بدايتها ولغاية نهايتها( ، 

والذي يستوفي الشروط املفصلة في مستندات املناقصة. 
4.6.3 خبيرMicrosoft ، صاحب تأهيل MCSE وجتربة 5 سنوات على األقل . 

إجراءات املناقصة
.http://innovationisrael.orgil 5.1 مستندات املناقصة منشورة في موقع انترنت السلطة، بالعنوان

الفرع   ، الرابع  الطابق   ،473 تساله  غرفة   ،  11:30 الساعة   26/02/2018 العروضبتاريخ  مقدمي  لقاء  يعقد   5.2
الغربي مبنى سلطة االبتكار، شارع هيريدن 4، كريات سديه هتعوفاه. 

5.3 يجب تقدمي األسئلة االستفسارية للمناقصة عبر البريد االلكتروني بالعنوان
السلطة  .ال تلتزم   13:00 الساعة   ،5/3/2018 michrazim@unnovationisrael.org،il لغاية تاريخ    
بالرد على األسئلة التي تصل بعد هذا املوعد. األسئلة االستفسارية وأجوبة السلطة ، والتي تعتبر جزء ال يتجزء 
من مستندات املناقصة، تنشر بشكل مركز، بدون تفصيل اسم مقدم السؤال ، في موقع انترنت السلطة بالعنوان 

املذكور أعاله، لغاية تاريخ 19/3/2018.
عن  منفرد  بشكل  السعر  عرض  يقدم  حيث  مغلق،  مغلف  في   ، املرفقة  باملستندات  مرفقة  العروض،  تقدمي  يجب   5.4
باقي أجزاء العرض األخرى- الكل حسب املفصل في مستندات املناقصة، لصندوق املناقصات التابع للسلطة، 

شارع هيردين 4، كريات سديه هتعوفاه ، الطابق الرابع، الفرع الغربي. 
5.5 املوعد األخير لتقدمي العروض- هو تاريخ 29/3/2018 حتى موعد أقصاه الساعة 12:00 ظهراً.جلنة مناقصات 

السلطة لن تبحث في عرض لم يوجد في صندوق املناقصات في هذا املوعد.
5.6 في اية حالة لوجود تناقض بني املذكور في هذا اإلعالن وبني املذكور في مستندات املناقصة، يتغلب املذكور في 

مستندات املناقصة، بهذا املوضوع، النقص ال يعتبر تناقض. 
5.7 يحق للسلطة، وفقاً لتقديراتها احلصرية، إلغاء هذه املناقصة  ألي سبب كان. 


