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سلطت الضوء على معاناة واحتياجات األطفال في المناطق "ج"

"الحركـة العالمية" تنظم الورشـة الوطنـية
حول منهج الحماية المبني على المجتمع
رام الله " -األي���ام" :نظمت الحركة العالمية للدفاع
عن األطفال ـ فرع فلس���طين ،بالتعاون مع الش���بكة
الفلس���طينية لحقوق الطفل" ،الورشة الوطنية حول
منهج الحماية المبني على المجتمع ،تجارب ميدانية
ومبادرات مجتمعية" ،بدعم من "مندوبات" ،ومؤسسة
ً
"إنقاذ الطفل" ،وبمشاركة  170مواطنًا ،و 50طفال.
وقالت الحركة ،في بيان صحافي ،أمس ،إن الورشة
الت���ي ج���اءت بالتزامن م���ع الذكرى ال���ـ  25العتماد
اتفاقية حقوق الطفل الدولية ،هدفت إلى تس���ليط
الضوء على معاناة واحتياجات األطفال في المناطق
"ج" ،خاصة في محافظ���ات الخليل والقدس ونابلس
وطوباس ،وقلقيلية ،واالستماع من األطفال أنفسهم
إل���ى أبرز احتياجاتهم في تل���ك المناطق عبر عرض
مبادراتهم الخاصة.
وق���ال نائب محاف���ظ القدس عبد الل���ه صيام ،في
كلمته خالل افتتاح الورشة ،إن الطفولة في فلسطين
كان���ت وما زالت مح���ور اهتمام وجهود مؤسس���ات
الدولة الفلس���طينية ،حيث أفردت لها المؤسس���ات
الرس���مية مس���احة واس���عة ،مبين���ا أن المؤسس���ة
الفلسطينية التزمت بالقوانين العالمية التي تمنع
بل تجرم عمالة األطفال" ،وأصبحنا اليوم على أعتاب
اإلقرار النهائي لهذه القوانين والتشريعات".
وأش���ار صيام إلى أن هذا االهتمام جاء استحقاقًا
لهذه الفئة من الشعب الفلسطيني التي وصلت إلى
 ،47.6%حي���ث وصل عدد األفراد دون س���ن  18عاما
حتى منتصف عام  2014إلى  2.04مليون في الضفة
وغزة من أصل  4.5مليون ،ما يش���ير إلى أن المجتمع
الفلسطيني فتي وش���اب ،ذلك ألن معدل الخصوبة
في فلس���طين يصل إل���ى  ،4.4كم���ا ورد في بيانات
جهاز اإلحصاء.
وبين أنه رغ���م المكانة واالهتم���ام بفئة الطفولة
في المجتمع الفلس���طيني ،إال أنه ال يمكن القول إن
األمور بخير ،فهي طفولة معذبة تخدش���ها المعاناة
من جوانب ع���دة بفعل االحتالل ،تتأثر يوميا بكل ما
يجري على الساحة الفلس���طينية بصورة مباشرة أو
غير مباشرة ،فأصبحت طفولة معنفة بالبعد الجسدي
والبعد النفس���ي ،وأن هذا واض���ح من خالل مجموعة
اإلج���راءات اإلس���رائيلية بحق الطف���ل أو بحق أفراد
أسرته ،أو ممتلكاتهم ،أو بحق مجتمعه.
وق���ال إن أطف���ال فلس���طين دفع���وا ثمن���ا باهظا
جسديا ونفسيا بصورة من الصعب أن تمحى آثارها
بس���هولة في القريب القادم ،فهم طليعة الشهداء
وه���م الذين طالتهم إجراءات االعتق���ال ،وهم أبناء
الش���هداء والمعتقلين ،مش���يرا إل���ى أن معاناتهم
تزداد بمعاناة أس���رهم حيث تهدم قوات االحتالل
منازلها في القدس وفي كل بلدات ومدن ومخيمات
الضفة وغزة ،وكذلك التنكيل بطلبة المدارس الذين
يجتازون صب���اح كل يوم بواب���ات وحواجز االحتالل
المقامة على مداخل قراهم وبلداتهم ،أو على الطرق
المؤدية إلى مدارسهم.
ولفت إلى أن لمعدل دخل األس���رة الفلسطينية
أثرا واضحا عل���ى الصحة النفس���ية للطفل ،حتى
وصل معدل الفقر  22.7%عام  ،2011جراء مصادرة
االحتالل األراضي الزراعية في مناطق "ج" واقتالع
أش���جار األس���رة ومصادرة ثرواتها الطبيعية في
تلك المناطق" ،ففقدت األس���رة سلتها الغذائية
وف���رص العمل ،حيث تأثر بصورة مباش���رة أطفال
األسرة في األغوار ومناطق "ج" بشكل عام" ،مؤكدا
أن هذا كله يش���كل جزءا مقاب���ل المعاناة الكبيرة
لألطفال في غزة.

من جهته ،قدم س���كرتير الش���بكة الفلسطينية
لحقوق الطفل ناجي عودة في مداخلته ش���رحًا عن
الش���بكة ،مبينا أن مجموعة من المؤسس���ات التي
تعمل في مجال حقوق األطفال بادرت إلى تشكيل
نواة الشبكة لتنس���يق جهود مجموع المؤسسات
الت���ي تعمل في ه���ذا المضم���ار ،وأنها تس���تند
ف���ي رؤيتها إل���ى اتفاقية حقوق الطف���ل الدولية
واالتفاقيات العربية التي تؤكد على مصالح الطفل
الفضلى.
وقال :إن "الشبكة" تعمل على المناداة والمناصرة
لحقوق الطفل الفلسطيني ،وأن فكرتها تأتي كإضافة
نوعية لعمل المؤسس���ات القائمة مع المحافظة على
ش���خصية المؤسس���ات االعتبارية المنضوية تحت
إطار "الشبكة" ،من خالل تكريس جهود المؤسسات
التي تعنى بحقوق األطفال لترجمة ش���عار مصلحة
الطفل الفضلى إلى واقع.
وبارك ع���ودة لألطفال مبادراتهم ،ومش���اركاتهم
المجتمعي���ة ،قائال لهم "إن اتفاقي���ة حقوق الطفل
وصيتكم للحفاظ عليها ،نحو مجتمع يعود بالفائدة
على األطفال بشكل خاص وعلى كافة أفراد المجتمع
بشكل عام".
بدوره ،ق���ال مدي���ر برنام���ج الحماي���ة والتفعيل
المجتمع���ي في الحركة العالمية للدفاع عن األطفال
رياض ع���رار ،إن حقوق الطفل الفلس���طيني ما زالت
تواجه العديد من المخاطر والتحديات ،مش���يرا إلى
تزامن عقد هذه الورش���ة مع الذك���رى الـ  25العتماد
اتفاقية حقوق الطفل الدولي التي جاءت لخلق واقع
أفضل للطفل.
وأوضح عرار أن إسرائيل وقعت على هذه االتفاقية
عام  ،1991لكنها تتعمد ودون خجل أن تكون السبب
الرئيسي في تش���ويه واقع األطفال الفلسطينيين،
وانتهاك حقوقهم من أجل تشويه مستقبلهم.
وتحدث ع���ن مش���روع "الحماية لحق���وق األطفال
المبنية على تدخل المجتمع المحلي" وفرق الحماية
من األطفال الت���ي أوجدتها الحرك���ة في محافظات
الخلي���ل ،والق���دس ،ونابلس ،وطوب���اس ،وقلقيلية،
خاصة ف���ي المناطق "ج" ألنها مس���تهدفة من قبل
االحتالل ،مش���يرًا إلى أن فرق الحماية هذه تشكلت
ليلعب األطفال دورا في توثيق االنتهاكات بحقهم،
وأن يكونوا ضاغطين على صناع القرار إلحقاق بعض
الحقوق لهم مثل المدارس اآلمنة والحماية من كافة
أشكال اإلساءة واإلهمال...الخ.
وقدمت صابرين الزبن ،من الحركة العالمية للدفاع
عن األطفال ،عرضا لمخرجات الدراسة المتعلقة بجمع
المعلومات بقي���ادة األطفال الت���ي تعدها الحركة،
وأهميته���ا من حيث عمق المعلومات ودقتها ،حيث
إنها جمعت من طفل لطفل ،مش���يرة إلى أن الهدف
منها هو خل���ق جيل قادر على البح���ث في قضاياه،
مؤكدة أهمية مش���اركة األطفال ف���ي صنع قرارهم
وقضاياهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم.
وتحدثت مستش���ارة الحماية ف���ي الرؤيا العالمية
رش���ا مقبل عن مفهوم المؤسس���ة لمنهج الحماية
المبن���ي على المجتم���ع ،مؤك���دة أن حماية األطفال
مسؤولية كل المؤسس���ات والقطاعات ،وأن مشاركة
األطفال يجب أن تك���ون مدمجة في كافة القطاعات
مث���ل الصح���ة والتعلي���م والقضاء...ال���خ ،وقالت إن
األطفال يجب أن يتدرب���وا حتى يكون عندهم فهم
كامل لحقوقهم وللواقع الذي يعيشونه.
وقدم���ت نائب مدي���ر السياس���ات والتخطيط في
وزارة الحكم المحلي ريما شبيطة شرحًا عن سياسات

ونشاطات الوزارة تجاه الحماية المبنية على المجتمع لألطفال ،مبينة أن
الوزارة تتوجه نحو تعزيز الالمركزية المدروس���ة في الهيئات المحلية
وخاصة في المناطق المهش���مة ومناطق "ج" لتسهيل تقديم الخدمات
للمواطني���ن من قبل الهيئات المحلية وتعزي���ز عملية التنمية ،إضافة
إلى تفعيل المجالس الش���بابية والمجالس البلدية لألطفال ما يس���اعد
عل���ى إدماجها في صناعة الق���رار وعكس احتياجاته���م في الهيئات
المحلية ،وتعزيز التخطيط التنموي االستراتيجي بالمشاركة مع جميع
الفئات المجتمعية.
وأشارت شبيطة إلى الشراكة مع وزارة الشؤون االجتماعية ومع بعض
البلدي���ات في منطقة الجنوب لتنفيذ مراكز مجتمعية تعنى باألطفال
ذوي اإلعاق���ة ،وتعزي���ز مفهوم المس���ؤولية االجتماعية ف���ي الوزارة
والهيئات المحلية تجاه مواطنيها ،باإلضافة إلى العديد من اإلجراءات
الت���ي تقوم بها الحكومة أيضًا مثل اس���تراتيجية التدخل في مناطق
"ج".
وقالت إن الوزارة تقوم أيضا بالتوعية بالحقوق للمواطنين والمواطنات
في المناطق "ج" والقدس ،واإلغاثة اإلنسانية (خزانات مياه وكهرباء)....
ومحاولة منع الهدم ،ورصد الدعم الدولي ،وتوجيه الش���ركاء الدوليين
للعم���ل ف���ي مناطق "ج" ،وعم���ل مخطط���ات هيكلية كأس���اس للدفاع
القانوني ،وتوفير بنية تحتية.
وتطرقت إلى مش���روع ( )fairالمخصص لدع���م المناطق "ج" ومنطقة
الق���دس الذي م���ن المتوقع أن يبدأ العمل به قريب���ا ،إضافة إلى تعزيز
وجود المراكز الصحية والصحة النفس���ية لألطفال بالشراكة مع هيئات
الحكم المحلي.
وبينت إنه رغم هذه المح���اوالت إال أن "الحكم المحلي" ترى أن العمل
به���ذا االتجاه ال ي���زال ضعيفا وبحاجة إلى تقوي���ة لعكس االحتياجات
لألطف���ال وخاصة في مناط���ق "ج" ومنطقة القدس الش���رقية ،في عدة
مج���االت منها البنية التحتية اآلمنة الت���ي تعكس احتياجات األطفال
والتركيز على الطرق المؤدية إلى المدارس بشكل خاص.
من جانبه ،قال مرشد حماية الطفولة ،منسق حماية الطفولة في وزارة
الشؤون االجتماعية محمد دار عطا ،إن شبكات حماية الطفولة تأسست
ع���ام  2004جراء تضاف���ر جهود مؤسس���ات حكومية وغي���ر حكومية
للنه���وض بقطاع الطفولة من باب توحيد هذا الجهد ،برئاس���ة الوزارة،
مضيفًا إنها ش���بكات حماي���ة الطفولة متواجدة ف���ي كافة محافظات
الضفة الغربية ،وستكون قريبًا في القدس.
وأك���د رئيس هيئ���ة مقاومة الجدار واالس���تيطان زياد أب���و عين ،في
كلمته خالل الورش���ة ،أن االحتالل يرتكب انتهاكات دائمة س���واء ضد
المواطني���ن كبارًا كان���وا أم صغارًا أو ضد األرض والمقدس���ات الدينية
والهوية الفلس���طينية بش���كل عام ،حيث ال يمكن فصل ما يتعرض له
الطفل الفلسطيني عما يدور في محيطه ،وقال إن هناك خطوطًا وطنية
فلس���طينية لدعم وإس���ناد المواطنين والمزارعين في مقاومته للجدار
واالستيطان "ولدينا مجموعة برامج في هذا الموضوع".
وتحدث أيمن فواضلة من وزارة التخطيط عن آلية عمل الوزارة وعملية
التنمية في فلسطين والتحديات التي تواجهها ،وأبرزها االحتالل.
وعرضت جمعيات سهل البقيعة (في قرية عاطوف باألغوار الشمالية)،
والبر واإلصالح (في عزون-قلقيلية) ،ومحاور في الخليل ،ومؤسس���ة سوا
للتنمي���ة وتطوير المجتمع في القدس ،ومركز يام���ن الثقافي (مادما-
نابلس) ،مش���اريع تطويرها واحتياجات قطاع الطفولة فيها ،كما سلم
عدد من األطفال الحضور رس���ائل مكتوب���ة باحتياجاتهم لصناع القرار
والمؤسسات الدولية.
كم���ا عرض األطفال ف���ي المحافظات الخمس مبادراته���م على النحو
التال���ي :مبادرة أطف���ال طوباس  -عاطوف تحت عن���وان "نعم الحترامنا
وتلبية احتياجاتنا" ،ومبادرة أطفال قلقيلية – عزون "حقوقي تحميني"،
ومبادرة أطفال نابلس – مادما "الرس���م وسيلة للتعبير" ،ومبادرة أطفال
الخليل-المحاور "في أمل يا أطف���ال" ،ومبادرة أطفال القدس "المدارس
صديقة لحقوق الطفل".
ً
وش����دد مأمون ع����ودة م����ن وزارة العمل ممثال عن ش����بكة حماية
الطفول����ة ،وإيمان البرغوثي من مؤسس����ة "إنق����اذ الطفل" أهمية
مش����اركة األطفال في التعبير عن قضاياه����م ودورهم المهم في
عملي����ة التغيير وخلق بيئة أكثر إيجابية تحمي وتعزز وتش����ارك
األطفال في حياتهم.
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وينظم ورشتين حول أنماط استهالك المنتجات الزراعية

بيت لحم :معهد أريج يحصل على
عضوية االتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة
بيت لحم – "األي���ام" :أدرج مجلس االتحاد الدولي
لحفظ الطبيعة معهد األبحاث التطبيقية "أريج" في
عضويته ،وذلك من بين
 17مؤسس���ة جدي���دة أدرجت ف���ي عضويته من
مختلف أنحاء العالم.
م���ن جهته ،أش���ار معه���د أري���ج ،إل���ى أن هذه
ً
ً
العضوي���ة تمثل دورًا ومس���ؤولية كبي���رة للمعهد
ودولة فلس���طين ،كونها بوابة وصول إلى مؤسسات
المجتمع الدول���ي الفاعلة في مجال حماية الطبيعة
بما فيها شبكات تواصل وشراكات دولية ،ما يمكنه
من الوصول إلى قواعد معلومات وخبرات متخصصة
في مجال الحفاظ على الطبيعة ،وتبادل الخبرات بين
أعضاء االتح���اد ،وتعزيز دوره في إطالع الرأي العام
على واقع القضية الفلس���طينية ،وتنشيط البرامج
الفاعل���ة ذات العالق���ة بهدف اس���تدامة المصادر
الطبيعية الفلسطينية.
ولفت المعهد إلى أنه المؤسس���ة الفلسطينية
الوحيدة الت���ي تم قبول عضويته���ا لهذا العام،
منوه���ًا ب���أن االتحاد يض���م في عضويت���ه 1200
مؤسس���ة .الفتًا إلى أنه يعد من أه���م االتحادات
الفاعلة ف���ي مج���ال حماية وحف���ظ الطبيعة في
العال���م ،ويعمل على إيجاد حلول منطقية وعملية
ألكثر قضاي���ا البيئة تحديا وأهمي���ة ،كما يدعم
البح���ث العلمي وتطوير المفاهي���م العلمية ذات
العالقة.
م���ن جه���ة أخ���رى ،نظ���م المعهد ورش���تي عمل
توعويتين ،حول أنماط استهالك األسرة للمنتجات
الزراعية كجزء من أنش���طة مش���روع تقييم اإلنتاج
واالس���تهالك الغذائي ،من أجل اس���تدامة الزراعة

واألمن الغذائي ف���ي الضفة الغربية ،والذي يهدف
لدراسة وتقييم وتحسين القطاع الزراعي وتحسين
األم���ن الغذائي ،من خالل تحليل نظم االس���تهالك
واإلنت���اج والتس���ويق الغذائ���ي أله���م المنتجات
الغذائي���ة الزراعية ،والممول م���ن قبل مركز تطوير
البح���ث الدولي ( ،)IDRCوالذي ينفذ بالش���راكة مع
وزارتي الزراعة واالقتصاد الوطني.
وتناول���ت الورش���تان عرضا لنتائج مس���ح أنماط
اس���تهالك األس���رة للمنتجات الزراعي���ة والمنفذ
م���ن قبل المعهد والذي اس���تهدف  419أس���رة ،
موزعة عل���ى محافظات الضف���ة الغربية ،وتضمن
مؤشرات رئيسة حول متوسط االستهالك األسري
للمنتجات الزراعية المس���تهدفة ،ومعدالت النمو
واإلنفاق األس���ري ،وحساسية المس���تهلك اتجاه
تذبذب أسعار المنتجات الزراعية ومصادر الشراء
وسلوك المستهلك اتجاه عملية الشراء المنتجات
الزراعية.
وتطرقت الورش إلى أه���م التحديات التي تواجه
المس���تهلك من ارتفاع األس���عار ،وضع���ف القدرة
الش���رائية وعدم وجود سياسات اقتصادية لقضية
األسعار ،وضعف الرقابة بشكل عام.
وخرج���ت الورش���تان بعدة توصي���ات ومن أهمها
تش���جيع الزراعة البيتي���ة وتنويع مصادر الش���راء
بحثًا عن جودة والس���عر المناسب ،وتغيير الصورة
النمطي���ة حول جودة المنتج���ات المحلية الزراعية،
ودع���م المنتج���ات المحلي���ة ،واتباع طرق الش���راء
الجماع���ي ،لتقليل نس���ب اإلنفاق عل���ى المنتجات
الزراعية وتش���جيع التصني���ع الغذائ���ي (التفريز
والتجفيف).

مؤسسة "تامر" تطلق
حملة "أبي اقرأ لي"
رام الل���ه " -وفا" :أطلقت مؤسس���ة
تام���ر للتعلي���م المجتمع���ي ،أمس،
حمل���ة "أبي اق���رأ لي" ف���ي مختلف
محافظات الضفة وغزة وداخل الخط
األخضر.
وأوضحت مؤسس���ة "تامر" في بيان
صحاف���ي ،أن الحمل���ة ترتك���ز على
مجموعة من األنش���طة التي يشارك
فيه���ا اآلب���اء واألبن���اء م���ن مختلف
المناطق مثل 'مط���ر األمنيات ،وبريد
العائلة ،وأف���كار من الح���ارة والدار،
وأنا في العال���م الغريب' ،إضافة إلى
العديد م���ن المس���رحيات واألغاني
والفعاليات المميزة.
وأش���ارت إل���ى أن حملة 'أب���ي اقرأ
لي' تأتي إلعادة بناء نس���يج لعالقة
إنسانية تتأصل من خالل خلق ذاكرة
جماعي���ة تؤكد أصالة قي���م العائلة
الفلس���طينية في ثباتها ،وهويتها
الثقافي���ة ،ودوره���ا في غ���رس قيم
إنسانية تحترم االختالف والتنوع.
ولفت���ت إل���ى أن الحملة تع���زز دور
األب ال���ذي يس���تطيع أن يوفر ويخلق
األجواء اإليجابية الح���رة والمتواصلة
م���ع األبناء من خالل الق���راءة ،واللعب،
ّ
وسرد الحكايات ،وكافة أشكال الفنون
التعبيري���ة التي تس���اهم في تنمية
اإلب���داع واالستكش���اف لقدارته���م
وذواتهم بشكل متواصل ومستمر.

ص.ب 14 .بيرزيت – تلفون - )02(2982136فاكس )02(2982091

دائــــرة الماليــــة
قســـــــــم المشـتـريات

تعلن جامعة بيرزيت عن طرح العطاءات التالية:
 - 1عطاء رقم  2014/282ضمان مركز االلكترونيات .
- 1عطاء رقم  2014/283ضمان مواقع تصوير لتصوير المستندات .
بموجب كراسة العطاء التي يمكن الحصول عليها من دائرة المالية في
الجامعة ما بين الساعة  3-9بعد الظهر خالل الدوام الرسمي.
مالحظة:
 .1ثمن نسخة العطاء الواحد  100دينار غير مستردة.
آخـــر موعد لتســـليم عروض األســـعار يـــوم الثالثـــاء الموافق
 ،2014/12/09الســـاعة  12:00ظهرا بمكتب نائب الرئيس للشـــؤون
المالية /مبنى اإلدارة/1مبنى جابي برامكي لإلدارة  ،الطابق الثاني غرفه
رقم  .315يمكن اإلطالع على شـــروط ومواصفـــات العطاء على صفحة
الجامعة اإللكترونية .
http://ritaj.birzeit.edu/tenders

دولــــة فلســـــطين
وزارة الحكم المحلي
بـــلـــديــــة طــــولـــكـــــرم

2014/11/22

اسم المشروع :انشاء غرف صفيه في مدرسة ذكور ارتاح
رقم المشروع  :مدارس /ارتاح2014/
الممول :بتمويل مشترك من أهالي ارتاح وبلدية طولكرم
جهة االشراف :لجنة ضريبة التربيه والتعليم  -بلدية طولكرم
بتمويل مشترك من أهالي ضاحية ارتاح وصندوق بلدية طولكرم ،تعلن بلدية طولكرم
عن طرح عطاء (انش���اء غرف صفيه في مدرس���ة ذكور ارتاح) والذي يشتمل على كافة
االعمال االنش���ائيه الخاصه بانش���اء الطابق الثاني لمبنى مدرس���ة ارتاح وذلك حسب
المخططات والمواصفات وجداول الكميات الخاصه بالمشروع ومراعاة الشروط التالية:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

.8
.9
.10
.11
.12

ً
يجب على المقاول أن يكون مس���جال «ل���دى اتحاد المقاولي���ن» ومصنفًا لدى لجنة
التصنيف الوطنية بدرجه ال تقل عن الثالثه في مجال االبنيه.
ً
يجب على المقاول أن يكون مسجال «رسميًا» في دوائر الضريبة.
يجب ان تكون االسعار ساريه لمده ال تقل عن  90يوم من اخر موعد لتسليم العطاء.
يجب على المقاول تقديم كفالة بنكيه كتأمين ابتدائي بقيمة (  2000دوالر) ( الفي دوالر)
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن ( )90يوم أو شيك بنكي مصدق لصالح
بلدية طولكرم وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.
األسعار شاملة للضرائب ويجب تقديم فواتير ضريبه .
البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يس���تطيع الحصول على نسخة من العطاء
خالل س���اعات العمل الرس���مي للبلديه اعتبارا من يوم االحد الموافق 2014\11\23
وحتى يوم االثنين الموافق ( )2014/12/1من (وحدة العقود والمش���تريات – بلدية
طولكرم) مقابل مبلغ غير مسترد وقدره ( 100دوالر) أو ما يعادلها.
آخر موعد لتسليم العطاءات في صندوق العطاءات في البلديه هو الساعة  12ظهرًا من
يوم الخميس الموافق  2014/12/4مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد.
االجتم���اع التمهيدي وزي���ارة الموقع يوم االثني���ن الموافق / 2014/12/1الس���اعه
العاشره صباحا في مكتب دائرة الطرق واالشغال ببلدية طولكرم.
فت���ح المظاريف يوم الخميس الموافق / 2014 /12/4الس���اعه ( 12ظهرًا) في بلدية
طولكرم وبشكل علني لمن يرغب من المقاولين بالحضور.
رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
لمزي����د من المعلومات يرجى مراجعة بلدية طولكرم على تلفاكس (  ) 092671490أو من
خالل مراجعة وحدة العقود والمشتريات في البلديه وذلك خالل ساعات الدوام ألرسمي.
اياد عبد الكريم الجالد
رئيـــس بـلديـة طـولكـرم

