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أيــــــام فلسطينية

االربعاء 2011/12/28

العالول :مركزية "فتح" كلفت
لجنة للتهيئة والتحضير لالنتخابات
رام الله –"وفا" :قال عضو اللجنة المركزية لحركة 'فتح' محمود العالول ،أمس
 ":إن اللجنة كلفت خالل اجتماعها لجنة للتهيئة والتحضير لالنتخابات وأنها
ستبدأ عملها بشكل فوري.
وأكد العالول في حديث صحافي" أن فرز مرشحي "فتح" لالنتخابات لن يكون
عن طريق انتخابات داخلية ،وإنما عن طريق استطالع رأي الجمهور".
وفي سياق آخر ،وبعد إشادته بما حملته تصريحات رئيس المكتب السياسي
لحرك���ة حماس خالد مش���عل مؤخرا من إيجابية ،ح���ذر العالول من تصريحات
بعض قيادات 'حماس' في قطاع غزة التي رأى فيها 'تعكيرا ألجواء المصالحة'.

خالل اجتماع في مخيم قلنديا

(عدسة" :األيام")

المشاركون في االحتفال.

"إنجاز فلسطين" تطلق برامجها في محافظة جنين
جنين  -محمد بالص:
أعلنت مؤسسة "إنجاز فلسطين" ،أمس ،عن انطالق
برامجه���ا في محافظ���ة جنين ،وذلك خ�ل�ال احتفال
نظمته ف���ي قاعة "األمي���ر" بالمدين���ة ،تحت رعاية
المحاف���ظ ،ق���دورة موس���ى ،وبالتعاون م���ع الغرفة
التجارية الصناعية والزراعية.
ونظم االحتفال ،بمشاركة المحافظ ،ورئيس مجلس
إدارة المؤسس���ة ،الدكتور بس���ام ولويل ،ومدير عام
المؤسس���ة ،رندة س�ل�امة ،ورئيس الغرفة التجارية،
هش���ام مس���اد ،ونائب قائد المنطقة ،المقدم مروان
نعي���رات ،وممثلي���ن عن عدة مؤسس���ات وش���ركات
وفعاليات.
وقال ولويل " :إن مؤسسة "إنجاز فلسطين" ،مؤسسة
فلس���طينية غير ربحية مس���تقلة يديره���ا ويرعاها
القطاع الخاص الفلس���طيني ،يتمث���ل بمجموعة من
الشركات الفلس���طينية الرائدة ،وأنشئت في العام
 ،2007وتم تسجيلها لدى السلطة الوطنية ،وتشرف
عليها هيئة عام مش���كلة من شركات وبنوك رئيسة
وكبرى في فلسطين.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ،تحرص على تدريب
أطفال من طلبة المدارس تتراوح أعمارهم بين ست
سنوات ولغاية 12عاما في المدرسة ،على التفكير
المبدع في قي���ادة األعمال ،وخلق ثقافة تمكنهم
م���ن معرفة مف���ردات إدارة األعم���ال ،وتعريفهم
على كيفية إنش���اء مش���اريع خاصة بهم ،ويشمل
ذلك النواح���ي المالية والتس���ويقية واإلنتاجية
والبيعي���ة ،وتمكينهم من تعلم مهارات التواصل
ضمن فري���ق ،وتعريفهم ب���كل الجوانب العملية
لشركة ناجحة.
وذكر أن المؤسسة تمكنت من تدريب نحو  80ألف
طالب وطالبة ،من خالل مجموعة كبيرة من المتطوعين
ممن يمتلكون خب���رات نوعية في إدارة الش���ركات،
يتجاوز عددهم  1200م���درب ومدربة ،وتحرص على
الوصول إلى أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس.

وبي���ن ولوي���ل ،أن مؤسس���ة "إنج���از فلس���طين"،
تهدف إلى تعزيز الفرص االقتصادية لدى الش���باب
الفلس���طيني ،ع���ن طري���ق تقديم سلس���لة دورات
تعليمي���ة اقتصادي���ة ذات طاب���ع عمل���ي من خالل
المدارس والجامع���ات ينفذها متطوعون من القطاع
الخاص.
من جهته ،أشاد المحافظ ،باإلنجازات التي حققتها
مؤسس���ة "إنجاز فلس���طين" ف���ي الضف���ة الغربية
وقطاع غزة والق���دس المحتلة ،وحرصها على تطوير
المه���ارات اإلبداعي���ة للطلبة ،بالش���راكة م���ع وزارة
التربية والتعليم العالي.
وقال موس���ى ":إن هذه المؤسسة ،نجحت في دمج
الخب���رات العملي���ة مع المنه���اج التعليم���ي لطلبة
المدارس في سن مبكرة ،لتوجيههم توجيها سليما
في مجال إدارة األعمال ،وذلك بما يتناس���ب وس���وق
العمل الفلسطينية.
وبعد قصيدة شعرية ألقتها الطفلة سجود ياسين،
من مدرسة بنات "اإلبراهيمين" األساسية في مدينة
جني���ن ،ألقى رئي���س الغرفة التجارية ،كلمة أش���اد
فيه���ا ب���األداء المميز لألطقم العاملة في مؤسس���ة
"إنجاز فلسطين".
وقال مس���اد ":إن الشركات والمؤسس���ات العاملة
في سوق العمل الفلس���طينية ،غالبا ما تواجه بعض
المتاع���ب ف���ي التعامل م���ع كثيرين م���ن خريجي
الجامعات ممن يمتلكون التعليم األكاديمي النظري،
دون أن يكون لهم الحد األدنى من الدراية بالجوانب
العملية والتطبيقية.
أما مدير مجموعة ش���ركات العجاوي التجارية ،رجل
األعمال بش���ار العج���اوي ،فعبر عن س���عادته لكونه
أول عضو ينضم إلى مؤسس���ة "إنجاز فلسطين" في
محافظة جنين.
وق���ال العج���اوي" ،إنني ب���دأت بالعم���ل مع هذه
المؤسسة ،قبل نحو ش���هرين ،وأحرص على تكريس
طاقاتي وخبراتي العملية في مج���ال إدارة األعمال،
لصالح هذه المؤسسة".

ندوة في جامعة الخليل حول
"حقوق اإلنسان بين القانون والشريعة"
الخليل " -األيام" :نظمت جامعة الخليل ،بالش���راكة
مع مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"،
ندوة تحت عنوان "حقوق اإلنسان بين القانون الدولي
والشريعة اإلس�ل�امية" ،بمشاركة حشد من محاضري
الجامعة والمهتمين.
وقدم أس���تاذ القانون الدولي ف���ي جامعة الخليل
معت���ز قفيش���ة مداخلة ح���ول حقوق اإلنس���ان في
القانون الدولي ،من حيث الفلسفة العامة والمفهوم
وتصنيف الحقوق ،مشيرا إلى مخالفات قانون حقوق
اإلنس���ان التي قد ترتقي إلى جرائم ضد اإلنس���انية
وتختص بها المحكمة الجنائية الدولية ،حيث أكد أن
األجهزة الحكومية في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة ملزمة باألح���كام الدولية األساس���ية المتعلقة
بحقوق اإلنس���ان ،مثل تحريم التعذي���ب واالعتقال
التعسفي وحرية السفر والتظاهر والحق في تشكيل
الجمعي���ات ،بغض النظر عن انضمام فلس���طين من
عدمه إلى االتفاقيات الدولية ذات العالقة ،مش���ددًا
على ضرورة إجراء المزيد من الدراسات المقارنة بين
القانون والشريعة اإلسالمية.
من جهته ،قدم مدير مركز ش���مس عمر رحال نبذة
حول مشروع تعزيز حقوق اإلنس���ان والحكم الصالح
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للمس���اهمة في التصدي لظاهرة ع���زوف طلبة كلية
الش���ريعة عن مؤسس���ات المجتمع المدني إلى حد
وصل درجة االغتراب.
وأكد رحال أن حقوق اإلنسان مستمدة من الشريعة
اإلسالمية وليس���ت صنيعة الغرب ،مستعرضًا واقع
حقوق اإلنسان والحريات العامة في فلسطين منتقدًا
الممارس���ات الخاطئ���ة في تطبيق القان���ون من قبل
األجهزة الحكومية ،خصوصا بعد االنقسام.
وفي مداخلته التي حملت عنوان "حقوق اإلنسان في
الش���ريعة اإلس�ل�امية" عقد لؤي الغزاوي أستاذ الفقه
والقان���ون بالجامع���ة مقارنة بين حقوق اإلنس���ان في
الشريعة اإلس�ل�امية واإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان،
معتب���رًا أن اإلع�ل�ان العالمي بمثابة الصح���وة للضمير
اإلنس���اني ،خاصة أنه جاء بعد حروب أبيدت على إثرها
شعوب وأعراق كثيرة ،وأشار إلى مدى اهتمام الشريعة
بحقوق اإلنسان من خالل القرآن والسنة النبوية.
يش���ار إلى أن الن���دوة أديرت من قبل رش���اد توام
منس���ق العي���ادة القانونية والمحاض���ر في جامعة
الخليل ،حيث أش���ار إلى أهمية الشراكة بين العيادة
القانوني���ة ومختلف مؤسس���ات المجتم���ع المدني
الفلس���طيني والدولي ،فيما أبدى رح���ال رغبة مركز
ش���مس باستمرار التعاون والتنس���يق المشترك مع
العيادة القانونية.

المصري تدعو إلى العمل
الجاد على مكافحة عمل األطفال
رام الل���ه ـ "األيـ���ام" :دع���ت وزي���رة الش���ؤون االجتماعية ماج���دة المصري،
المؤسس���ات المحلية والدولية إلى العمل الجاد ّ
للحد من ظاهرة عمل األطفال
وآثارها المدمرة على الطفل والمجتمع.
وش���ددت المصري على ضرورة مضاعفة الجهود في التعاون والتنس���يق مع
كافة المؤسس���ات الرس���مية واألهلية ومؤسس���ات المجتمع المدني ،من أجل
ّ
والحد من انتش���ار ه���ذه الظاهرة الخطيرة،
توفي���ر الحماية الالزمة لألطفال،
داعية إلى التعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية لمتابعة األطفال الذي يعملون
كباعة متجولي���ن ومراقبتهم ،والمس���اعدة في محاربة الظواه���ر االجتماعية
ّ
والتسول والتسرب من المدارس وعمالة األطفال وغيرها.
السلبية كالمخدرات
جاءت أقوال المصري خالل اجتماع عقدته في مركز الطفل للثقافة والتنمية
بمخيم قلنديا ش���مال الق���دس ،أمس ،بحضور مدير عام الش���ؤون االجتماعية
أمين عنابي ،ورئيس اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا جمال الفي ،وممثل عن
محافظة القدس ،ونائب مدير شرطة الضواحي المقدم محمد سوالمة ،وأعضاء
ش���بكة حماية الطفولة في المحافظة ،وعضو المجلس التشريعي عن محافظة
الق���دس النائب برنارد س���ابيال ،وطاقم من الوزارة ،وممثلين عن المؤسس���ات
الحكومية والقطاع األهلي المهتمة بهذا الشأن.
وأشارت إلى محاوالت االحتالل الدائمة بوضع العراقيل أمام أي تقدم لعرقلة
كل الجه���ود الرامية إل���ى الحد من ظاهرة عمالة األطف���ال ،مؤكدة أن االحتالل
ال يدخر جه���دًا لتكريس هذه الظاهرة واتس���اعها ،والتي له���ا تبعات أخرى
مثل اس���تغالل األطفال على المعابر والحواجز ،مطالبة بالعمل معا على توعية
المواطني���ن لخطورتها ،والتركيز على معرفة حقوق ه���ذه الفئة من األطفال،
ً
خاص���ة أن محاربة ه���ذه الظاهرة تحتاج إل���ى تكاتف الجه���ود مجتمعة من
الحكومة والقطاع األهلي والخاص والمجتمع المدني بكافة شرائحه.

انتهاء المرحلة األولى من تأهيل
وتطوير متنزه بلدية يطا
الخلي����ل ـ "األيـام" :أعلن رئيس بلدية يطا زه����ران أبو قبيطة ،أمس ،عن
انته����اء المرحلة األولى من األعم����ال التأهيلي����ة والتطويرية في متنزه
البلدي����ة الواقع في قرية الكرمل ،التي تبعد  5كيلومترات ش����رق البلدة،
والتي بدئت قبل  9أشهر ،ونفذتها شركة الربايعة للمقاوالت ،بكلفة 600
ألف دوالر.
وأشار أبو قبيطة إلى أن المشروع ّ
تموله وزارة المالية وبإشراف مشترك
بي����ن وزارة الحكم المحل����ي والبلدية ،موضحًا أن البلدي����ة قامت في هذه
المرحلة بتأهيل ما مس����احته حوالي  6دونمات من مجمل مساحة األرض
المخصصة للمشروع المحيطة بالبركة األثرية ،والبالغة  13دونمًا.
وقال :لق����د تم العمل في المتنزه ضمن المخطط����ات والتصاميم التي
أعدته����ا دائرة التخطي����ط في البلدي����ة بالتعاون مع مكاتب هندس����ية
استش����ارية ،وذل����ك برؤي����ة معمارية وتراثي����ة تواكب حرك����ة النهضة
واالزدهار في البلدة ،ولكي يصبح هذا الصرح مكانا ترفيهيًا للجميع.
وأضاف :توجد موافقة مبدئية من رئيس الوزراء وزير المالية د .س��ل�ام
فياض على اس����تئناف العمل ف����ي المرحلة الثانية من المتنزه ،س����يتم
االعالن عنها خالل األيام المقبلة.
ً
وتسلمت المرحلة من المش����روع لجنة ضمت كال من :المهندس مجاهد
الش����وبكي ممثل وزارة الحكم المحلي ف����ي الخليل ،ونائب رئيس البلدية
د .احم����د اعطية ،وعضو المجل����س البلدي طالل الهرين����ي ،ومدير دائرة
التخطيط ،ومدير دائرة الهندس����ة ومهندسي قسم تنفيذ المشاريع في
البلدية ،،وبحضور المقاول المنفذ للمشروع.

(عدسة" :األيام")

جانب من إحدى الورشتين.

جنين :ورشتا عمل حول "فصل السلطات"
و"الصلح العشائري في حل المنازعات"
جنين«-األي���ام» :نظمت كلي���ة الحقوق في الجامع���ة العربية
األميركية ،بالتعاون مع مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية
"ش���مس" ،أمس ،ورشتي عمل األولى بعنوان "فصل السلطات في
األنظمة الديمقراطية" ،والثانية بعنوان "الصلح العش���ائري في
حل المنازعات الجنائية" ،حضرهما مجموعة من طلبة الكلية.
وتحدث في الورش���ة األولى ،عميد الكلية ،الدكتور أحمد دبك
الذي أكد ضرورة مش���اركة طلبة الكلية في األنشطة الالمنهجية
التي تعمل على صقل ش���خصية طالب الحقوق كقانوني يعمل
على خدمة المجتمع قبل التخرج.
وأش���ار دبك ،إلى ح���رص الجامعة على التعاون والش���راكة مع
سائر المؤسس���ات والمراكز القانونية لتثقيف طلبتها ،وتوعية
المجتمع المحلي ،حول الكثير من القضايا القانونية.
وقدم تعريفا حول السلطات الثالث المكونة للسلطات العامة،
وبين خمس���ة نماذج لنظ���م الحكم المتميزة بمب���دأ الفصل بين
السلطات الرئاسية والبرلمانية والمختلطة والجمعية.
وركز على أهمية القانون األساس���ي الفلسطيني الذي اعتبره
بمثابة الدستور الذي ينظم العالقة ما بين السلطات التشريعية
والتنفيذية والقضائية.
وعب���ر دبك ،عن اعتق���اده أن المادة " "2من القانون األساس���ي
الفلس���طيني ،لم تحدد طريقة ممارسة الشعب لسلطته ،إن كان
ذلك من خالل االنتخابات والتصويت أو غيرها.
وانتقد عب���ارة "الوجه المبين" في هذا القان���ون ،والواردة في

المادة " "2منه ،ألنها لم تحدد العرف كمصدر لهذا القانون.
وقال إن القانون أس���مى تعبير عن إرادة الش���عب ،ويجب على
الجميع احترامه واالمتثال له ،مش���يرا ،إل���ى أهمية مبدأ الفصل
بين الس���لطات في بناء دولة القانون ،ومنع إس���اءة اس���تعمال
السلطة ،وحماية الحريات والحقوق العامة.
وش���دد دبك ،على أن الفص���ل بين الس���لطات ،ال يعني وجود
حواجز ما بين تلك السلطات ،وإنما يشكل منظومة متكاملة.
أما مدي���ر مركز "ش���مس" ،الدكتور عمر رح���ال ،فتحدث حول
البرنام���ج الذي ينف���ذه المركز لتعزيز مفاهيم حقوق اإلنس���ان
وسيادة القانون لدى طلبة الجامعات الفلسطينية.
وأش���اد رحال ،بدور الجامعة في التوعية المجتمعية ،وتخريج
أفواج من المتعلمين والمتخصصي���ن كل في مجاله ،والقادرين
على المساهمة في بناء أسس الدولة الفلسطينية.
وف���ي ورش���ة العم���ل الثانية الت���ي تناولت موض���وع "الصلح
العشائري في حل المنازعات الجنائية" ،استعرض المحاضر في
كلية الحقوق ،الدكتور غسان عليان ،شروط الصلح والتصالح في
قانون أصول المحاكمات الجزائية الفلسطيني.
وأك���د عليان ،أهمية دور الصلح العش���ائري في حل المنازعات
الجنائي���ة والمجتمعية ،وتأثيره على بناء النس���يج االجتماعي،
ولق���اء القل���وب ،والبعد عن الفس���اد والفرقة وإثارة المش���اكل،
معتبرا ،أن من ش���أن ذلك أن يكون له أثر كبير على الحياة العامة
والسلم االجتماعي وتكاتف األسر.

في حفل نظمته "شبكة المنظمات األهلية"

غزة :التأكيد على تعزيز قيم الشفافية
وتنمية قدرات المنظمات األهلية

كتب فايز أبوعون:

أكد متحدثون في حفل نظمته ش���بكة المنظمات األهلية في
قاعة االجتماعات بمنتجع الالي���ت هاوس في مدينة غزة ،أمس،
أهمي���ة تنمية وبناء قدرات المنظم���ات األهلية ألداء دورها في
تعزيز مبادئ الديمقراطية.
وش���ددوا على أهمية بناء القدرات على المس���تويين المالي
واإلداري وتعزيز قيم الش���فافية والحكم الرش���يد التي تتبناها
الش���بكة ،مطالبين باس���تمرار المتابعة وتقديم االستش���ارات
اإلدارية والمالية لهذه المنظمات.
وبدأ حفل اختتام مش���روع "تعزي���ز الديمقراطية وبناء قدرات
المنظمات األهلية" الممول من المساعدات الشعبية النرويجية
 NPAبكلمة منسقة المشروع عبير ياغي.
وقالت ياغي :إن المش���روع اس���تهدف  12منظم���ة أهلية من
مختل���ف محافظ���ات قطاع غزة ،به���دف ترس���يخ الديمقراطية
وتعزيز الشفافية واإلدارة الرشيدة ،وتضمن عدة مراحل تمثلت
في تحديد احتياجات المنظمات ،وتدريب أعضاء مجالس اإلدارة
والعاملين فيها .وأضافت :إنه تم تنفيذ سلسلة زيارات لتقديم
االستشارات للمنظمات من ِقبل خبراء ،ومراجعة وتطوير اللوائح
المالية واإلدارية والخطط اإلس���تراتيجية ،إضافة إلى تعزيز دور
القطاع���ات العاملة تحت مظلة الش���بكة وتنظيم حملتي ضغط
ومناص���رة لقطاعي المرأة والتأهيل ،وإصدار عددين من نش���رة

العم���ل األهلي .من جهته ،قال رئيس الهيئة اإلدارية للش���بكة
محس���ن أبو رمضان :إن الش���بكة اهتمت ببناء قدرات المنظمات
األهلي���ة ،مؤكدا اس���تمرار الكفاح الس���لمي والقانوني وتقديم
الخدم���ات من أج���ل الصمود .ولف���ت إلى أن الحم�ل�ات التي تم
تنظيمها في إط���ار البرنامج بينت مدى قدرة المنظمات األهلية
في الحش���د والضغط ،مؤكدًا أن الش���بكة تنظر بإيجابية للجان
الحريات العامة ولجنة المصالحة ولجنة االنتخابات والمعتقلين.
بدوره ،أكد مدير الش���بكة أمجد الش���وا أن المشروع هذا العام
مختل���ف تماما عن الس���نوات األخرى ،على مس���توى الفعاليات
والتزام المؤسسات المشاركة.
وشكر الشوا المساعدات الش���عبية النرويجية على دورها في
تنمية قدرات المنظمات األهلية ودعم الديمقراطية والشفافية.
وفي كلمة المنظمات األهلية المستفيدة من المشروع ،طالبت
مديرة جمعية الكوادر المهني���ة الفرانكفونية جنات أبو كرش
باس���تمرار دور الش���بكة م���ع المنظمات وتقديم االستش���ارات
اإلدارية والمالية لها.
وأكدت أبو كرش أن المش���روع حقق نقلة نوعية للمؤسس���ات
الش���ريكة من حيث بناء ق���درات العاملين والهيئ���ات اإلدارية
وتطوي���ر اللوائ���ح واألنظم���ة المالي���ة واإلداري���ة والتخطي���ط
االس���تراتيجي .وفي نهاية الحفل تم توزيع دروع للمؤسس���ات
المس���تفيدة تقدي���را لجهودها ،وش���هادات تكري���م لمدربي
المشروع ومحرر نشرة العمل األهلي.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة المياه الفلسطينية

PALESTINIAN WATER AUTHORITY
سلطة المياه الفلسطينية
دعـوة العادة طرح مناقصة
Storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza.
مشروع إنشاء حوض الترشيح فى منطقة خلف
Construction of Khalaf Infiltration Basin.

ممـــــول من وكالة التنمية السويدية منحة رقم ()47000054

1. The Palestinian Authority, has received a grant from Swedish International development cooperation Agency (SIDA) toward the cost of storm Water and Sewerage Project in Northern Gaza
(47000054), and it intends to apply part of the proceeds of this grant to payments under the contract
for Construction of Khalaf Infiltration Basin.

تدعو سلطة المياه الفلسطينية المقاولين المهتمين والمؤهلين تقديم عطاء بالظرف المختوم حسب األتي:
2. The Palestinian Water Authority, an agency of the Palestinian Authority, invites sealed bids from
eligible bidders for Construction of Khalaf Infiltration Basin.
3. Bidding will be open to all bidders from eligible source countries as defined in the Bidding Data
Documents.
4. Interested eligible bidders may obtain further information from The Palestinian Water Authority,
Project Manager Sadi Ali (Sali@pwa-gpmu.org) and inspect the bidding documents at the address

افتتاح

of Project Management Directorate, Al Wehda Street-In front of Ministry of Health, Shaath Building (Shaath Pharmacy), 4th Flour, Gaza City, from 9:00 AM to 2:00 PM.- Telephone No. +970 8

مدرسة البديع لتعليم السياقة في مدينة يطا

2833609- Fax No. +970 8 2826630.
5. Qualifications requirements include: as stated in Bidding Data Sheet clauses ITB 5.5(a), (b), (c),
(d) and (e) and the Qualification Information. A margin of preference for eligible national contractors/
joint ventures shall not be applied.
6. A complete set of bidding documents in English may be purchased by interested bidders on the
submission of a written application starting on 22/12/2011 from the Palestinian Water Authority,
Projects Management Unit, Al Wehda Street-In front of Ministry of Health, Shaath Building (Shaath
Pharmacy), 4th Flour, Gaza City, West Bank & Gaza and upon payment of a nonrefundable fee of
US $100 or any equivalent amount in any eligible currency. The method of payment will be direct
bank transfer to PWA Project account in the Arab Bank / Ramallah Branch - account No. 9600100771-510. The documents may be collected from the address mentioned below.
7. Bids must be delivered to the address below at or before 12:00 noon 22/01/2012 late bids will be
rejected. Bids will be opened physically in the presence of the bidders' representatives who choose
to attend in person at the address below at 12 noon, 22/01/2012.
8. All bids must be accompanied by a bid security .The amount of the Bid Security shall be:

يطا  -تم بحمد الله تعالى افتتاح مدرسة

من ممثلي المؤسسات الرسمية واألهلية

البديع للسياقة في مدينة يطا لصاحبها

والشخصيات االعتبارية .وشكر مدير

بديع حسين أبو قبيطة ،وذلك تحت رعاية

المدرسة بديع أبو قبيطة الحضور على

وحضور رئيس البلدية زهران أبو قبيطة،

تشريفهم الفتتاح المدرسة ،مؤكدا أن

حيث حضر مراسم االفتتاح حشد كبير

المدرسة ستقدم تسهيالت للمتقدمين

لتعليم السياقة في المدرسة تشمل
دورات تؤريا مجانية .وتقع مدرسة
البديع لتعليم السياقة (شحن
وخصوصي وعمومي) في مدينة يطا-
حارة الشعابين -شارع السالم -جوال:
 – 0599282221هاتف.2273370 :

US$25000 or an equivalent amount in a freely convertible currency.
9. A site visit will be take place on 29/12/2011 at 09:00 AM and immediately after a pre-bid meeting
will take place at the office Palestinian Water Authority, Projects Management Directorate. Bidders
are encouraged to attend and participate in both.
10. The address referred to above is:
Project Management Unit, Al Wehda Street- Shaath Building - In front of Ministry of Health, 4th
Flour; Gaza City.

