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عيار مطاطي حرم الطفل
النوباني من عينه اليمنى
رام الل���ه – "األي���ام" :ل���م تفل���ح كاف���ة المراجع���ات
واالستش���ارات الطبية التي أجراها الطفل محمد النوباني
( 14عاما) ووالده ،في إعطائ���ه بصيص أمل بأنه يمكن أن
يس���تعيد النظر في عينه اليمنى ،التي أصيب بها بعيار
معدن���ي مغلف بالمطاط في التاس���ع من ش���هر ش���باط
الماضي.
الطفل النوباني الذي يس���كن مدينة البيرة ،تنقل بين
عدة مستش���فيات منها مجمع فلسطين الطبي الذي نقل
إليه يوم إصابته ومن ثم مستش���فى رفيديا في نابلس،
فمستش���فى العيون في القدس ،إضاف���ة إلى عدة أطباء
أخصائيي عيون في األردن ،وأخيرا مستش���فى "هداس���ا
عي���ن كارم" بالق���دس ،وكله���م أجمعوا عل���ى أن العين
المصابة تضررت بش���كل بالغ ال يمكن إصالحه ،ولذا وجب
إزالتها وتركيب عين تجميلية مكانها.
والنوبان���ي لي���س أول طفل يفقد إحدى عينيه بس���بب
الرص���اص المعدن���ي المغل���ف بالمط���اط ،أو الرص���اص
"االس���فنجي" ،ال���ذي تطلقه قوات االحتالل اإلس���رائيلي
صوب المتظاهرين الفلسطينيين.
وع���ن ي���وم إصابته ،قال الطف���ل النوباني ف���ي إفادته
للحرك���ة العالمي���ة للدفاع ع���ن األطفال ،إن���ه توجه في
التاس���ع من شهر ش���باط الماضي الموافق ليوم الجمعة،
م���ع مجموعة من أصدقائه إلى المتنزه الواقع قرب مدخل
البيرة الش���مالي ،حيث كانت ت���دور مواجهات مع قوات
االحتالل اإلس���رائيلي .وقال" :وقف���ت وأصدقائي نراقب
المواجه���ات وكان الجنود يبتعدون عن���ا حوالى  50مترا،
وبعد حوالى س���اعة من مكوثنا ش���عرت بشيء قوي جدا
ضرب وجهي فأدركت أنني أصبت".
وأض���اف" :نقل���ت بوس���اطة مركبة إس���عاف إلى مجمع
فلس���طين الطبي بمدينة رام الل���ه وكنت في كامل وعيي
لكني كن���ت أش���عر بألم ش���ديد ،وهناك ج���رى تقديم
اإلس���عافات األولي���ة ل���ي وتصويري ص���ورة طبقية ،وقد
أخبرني وال���دي أن الصورة أظهرت إصابتي بعيار مطاطي
أسفل عيني اليمنى ،وبعد ثالث ساعات جرى تحويلي إلى
مستشفى رفيديا في نابلس".
خضع الطفل النوباني لعملية جراحية في مستش���فى
رفيديا اس���تمرت حوالى ساعتين الس���تخراج الرصاصة
"المطاطية" من أسفل عينه اليمنى.
وجاء في التقرير الطبي الصادر عن مستش���فى رفيديا،
إن الطف���ل النوباني وصل المستش���فى وه���و يعاني من
إصابة بعيار مطاطي أس���فل العين اليمنى مع وجود كسر
في قاعدة العين واس���تقرار العيار أس���فلها ،وتم إدخاله
إل���ى غرفة العملي���ات وإجراء عملية جراحي���ة له من قبل
فريق اختصاصي بجراحة العي���ون وجراحة األنف واألذن
والحنجرة وجراحة الوجه والفكين ،حيث تمت إزالة العيار
وترميم منطقة ما حول العين.
ووصف التقري���ر حالة الطفل النوباني بع���د العملية بأنها
"جيدة" ،لكنه يعاني "من انعدام في الرؤية بالعين اليمنى".

ضبط  800شتلة مارغوانا والقبض
على  5أشخاص غرب رام الله

مستوطنون يقتحمون المنطقة
األثرية في سبسطية
نابلس  -وفا :اقتحمت مجموعة من المستوطنين ،أمس ،المنطقة األثرية في
بلدة سبسطية ،شمال غربي نابلس.
وقال رئيس بلدية سبس���طية محمد عازم ،لـوفا :إن عددًا من المس���توطنين،
اقتحموا المنطقة األثرية في البلدة ،وس���ط حماية جيش االحتالل ،الذي أغلق
المنطقة أمام الزوار.
وأض���اف :إن مواجهات اندلعت في المنطقة وس���ط إط�ل�اق الرصاص والغاز
المسيل للدموع.
وأش���ار عازم إلى أن البلدة تتعرض لهجمة من قبل االحتالل والمستوطنين،
م���ع اقتراب موعد مهرج���ان "سبس���طية الكنعانية تتحدى االحت�ل�ال" ،الذي
س���تنظمه البلدية ،الجمعة المقبل ،بالتعاون مع عدد من المؤسسات وسيقام
في المنطقة األثرية.

رام الله :افتتاح أكاديمية
"عرين ريناوي للتصوير"
الطفل النوباني.

وقال الطفل" :مكثت في مستش���فى رفيديا خمس���ة
أيام ،وعند مغادرته أدركت أنني فقدت النظر في عيني
اليمنى ،وبعدها عدت إلى المنزل واصطحبني والدي إلى
مستش���فى العيون في مدينة الق���دس بهدف محاولة
عالج ما تضرر ،فلم يتم اس���تئصال عيني المصابة بعد،
ومكثت فيه أس���بوعا لك���ن لم تكن هن���اك أي نتيجة".
وتاب���ع" :عدت إلى المنزل وبقيت في���ه  10أيام لم أخرج
خالله���ا وكنت أش���عر بقلق ش���ديد على وض���ع عيني،
وبعدها اصطحبني والدي إلى األردن وراجعنا عدة أطباء
مختصين في العيون ،لكن لم يكن هناك أي نتيجة ألن
العين تضررت بشكل كبير ويجب استئصالها وتركيب
عين تجميلية مكانها".
آخر مراجعة للطفل النوباني كانت في مستشفى هداسا
عين كارم ،في الس���ابع والعش���رين من شهر آذار الماضي،
الذي أك���د أيضا أنه ال يوجد أمل في عالج العين وأنه يجب
اس���تئصالها وزراعة عين تجميلية مكانه���ا ،وفق ما قاله
الطفل النوباني.
"أنا متضايق جدا ألني فقدت عيني ،كل حياتي اختلفت،
وغبت ع���ن مدرس���تي كثيرا بس���بب مراجعات���ي الطبية،
أصبحت أخاف أن أخرج مع أصدقائي للعب حتى ال أتعرض
لألذى في عيني المصابة فتصبح األمور أسوأ" ،قال الطفل
النوباني.
وأكدت الحرك���ة العالمية للدفاع ع���ن األطفال أن إطالق
الرصاص المعدني المغلف بالمطاط صوب الرأس بش���كل
متعمد يعد جريم���ة بكل المقاييس ،فق���د حكم الجندي
مطلق النار عل���ى الضحية باإلعاقة مدى الحياة ،مس���تغال
سياس���ة اإلفالت من العقاب وعدم المس���اءلة التي يتمتع
به���ا جنود االحت�ل�ال ،التي تضمن لهم ع���دم معاقبتهم،
حتى على القتل.

رام الله  -وفا :افتتحت في قرية جفنا شمال رام الله ،أمس ،أكاديمية "عرين
الريناوي للتصوير".
وشارك في حفل االفتتاح ،محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ،ورئيس االتحاد
الفلس���طيني لكرة القدم ،عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب،
ووزي���ر التربية والتعلي���م العالي ،عضو اللجنة المركزي���ة لحركة "فتح" صبري
صيدم ،ووكيل وزارة اإلعالم سامر سالمة ،ورئيس الغرفة التجارية في رام الله
خليل رزق ،بحضور مدير عام بنك فلس���طين هاش���م الشوا ،والمدير التنفيذي
لمجموعة االتصاالت الفلسطينية عمار العكر.
وقالت غنام :إن األكاديمية مش���روع لفتاة شابة تهدف لنقل صوت البلد إلى
جان���ب أكاديميات الوطن ونقل صورة النضال الوطني ،مش���يدة بالصحافيين
ودوره���م في نق���ل أوضاع الش���عب الفلس���طيني ،رغم ما يتعرض���ون له من
انتهاكات واعتداءات من جنود االحتالل اإلسرائيلي.
بدوره ،أشار الرجوب إلى أن األكاديمية مبادرة ابداعية من صحافية ومصورة
تحم���ل اهتمام وتوجه���ات متميزة ،داعي���ًا الريناوي إلى مرافق���ة المنتخب
النسوي والمنتخب الوطني وتصويرهم.
من جانبه ،قال صيدم :إن هذه المبادرة تنهي احتكار الرجل للكاميرا ،مشيرًا
إلى ضرورة التركيز على مفهوم التعليم التقني.
ّ
وبين س�ل�امة أن األكاديمية تختلف عن غيرها ،وتحمل لمسة اإلبداع ،داعيًا
إلى دعم القطاع الخاص للجهود الفردية.
وق���ال رزق :إن األكاديمي���ة تظهر عم���ل القطاع الخاص ،داعي���ًا إلى ضرورة
مأسسة العمل المهني والتقني في فلسطين لبناء تنمية اقتصادية.

شرطة بيت لحم تكشف مالبسات
سرقة فندق وتقبض على الفاعل

عينة من المضبوطات.

رام الله " -األيام" :ضبطت الشرطة ،أمس ،مئات األشتال
الخض���راء من مادة القنب الهندي المخ���درة "المارغوانا"،
وألقت القبض على  5أش���خاص في بلدة غرب محافظة رام
الله والبيرة.
وذكر بيان إدارة العالقات العامة واإلعالم في الش���رطة،
أن���ه وبعد ورود معلومات لش���رطة مكافحة المخدرات في
محافظت���ي رام الله والبي���رة وضواحي الق���دس مفادها
االشتباه بوجود أشتال مخدرة في أحد البيوت البالستيكية
بالقرب من أحد المنازل ،ف���ي بلدة غرب محافظة رام الله،
توجهت قوة من ش���رطة مكافحة المخدرات في محافظة
رام الله والبيرة وشرطة المباحث العامة ،تساندها قوة من

«التربية» وأهالي زنوتا ينصبون خيامًا
على أنقاض المدرسة للمرة الثانية
الخليل " -وفا" :نصبت مديرية التربية والتعليم في جنوب الخليل
بمش���اركة أهالي زنوت���ا ،أمس ،خيام���ا جديدة للم���رة الثانية على
التوالي ،عقب اس���تيالء االحتالل أول من أمس عل���ى األثاث والخيام
التي نصبت مؤخرًا على أنقاض مدرس���ة زنوتا األساس���ية المختلطة
(التحدي  )7جنوب الخليل ،بعد هدمها األسبوع الماضي.
وق���ال مدي���ر التربية والتعليم ف���ي جنوب الخليل محمد س���امي
لــ"وفا" ،إن قوات االحتالل ص���ادرت أول من أمس ،الخيام التي كانت
تؤوي  43طالبا ،واألثاث ال���ذي وفرته وزارة التربية والتعليم العالي،
عقب هدم االحتالل المدرسة.

بيت لحم – "األيام" :كش���فت ش���رطة محافظ���ة بيت لحم ،صب���اح أمس ،عن
مالبس���ات س���رقة أحد الفنادق ،بعد ع���دة أيام من ارت���كاب الجريمة ،من قبل
ش���خصين دخال إلى الفندق وسرقا صندوقًا كان موجودًا على طاولة االستقبال
وبداخله مبلغ من المال.
وقال المتحدث باسم الشرطة المقدم لؤي إرزيقات :إن قوة من إدارة المباحث
العامة وش���رطة المدينة تحركت وبدأت بإجراءات البحث والتحري ورفع األدلة
الجنائية ،وأثناء عملية البحث تم تحديد أس���ماء الش���خصين المشتبه بهما،
وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به الرئيس وجاري العمل على
ً
إحضار المش���تبه به اآلخر ،وال���ذي كان ينتظر على بواب���ة الفندق حامال بيده
قطعة خشبية.
وأضاف إرزيقات :إنه تم ضبط المركبة التي اس���تخدمت في عملية السرقة،
بالتعاون مع االستخبارات العسكرية.

تعلن اإلغاثة اإلس���المية – مكتب فلس���طين عن طرح عطاء تجهيز مس���رح في مدرس���ة أحالم الحرازين في مدينة
خانيونس ضمن مشروع تحسين جودة التعليم من خالل أندية اإلبداع في مجاالت العلوم والتكنولوجيا وذلك حسب
جدول الكميات والمواصفات الفنية الخاصة بالمشروع ،فعلى الراغبين في التقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية -:
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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.
يج���ب عل���ى المقاول المتقدم للعطاء أن يكون مؤهل ومصنف لدى لجن���ة التصنيف الوطنية وحاصل على عضوية
اتحاد المقاولين الفلسطينيين تخصص (مباني او صيانة) درجة (ثانية او ثالثة) فقط.
سيتم عمل زيارة للموقع وذلك يومًا األحد الموافق  2018/04/22الساعة العاشرة صباحًا وسيتم عقد االجتماع التمهيدي
في مدرسة أحالم الحرازين وذلك بعد زيارة الموقع مباشرة للرد على استفسارات الشركات.
يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  5,000شيكل باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين وذلك بكفالة بنكية سارية
المفعول لمدة ال تقل عن  90يومًا من تاريخ تقديم العطاء أو ش���يك 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.
س���يتم فتح مظاريف العطاء في مكتب اإلغاثة اإلس���المية في غزة بحضور من يرغب من ممثلي الشركات المتقدمة
للعطاء في نفس موعد تسليم العطاء.

مالحظات هامة
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 :يرجى االتصال على دائرة المشتريات هاتف رقم  08-2833343 :فاكس 08-2844606
أو عبر البريد االلكتروني procurement@irpal.ps:لمتابعة اعالنات العطاءات http://www.irpal.ps/tenders

مسرح ديار يحصل على جائزة لجنة
التحكيم ألفضل فنانين صاعدين
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد :حصل مس���رح ديار في مدينة بيت لحم على
جائ���زة لجنة التحكي���م الخاصة ألفض���ل فنانين صاعدي���ن وأداء جماعي في
مهرجان ش���رم الش���يخ الدولي للمسرح الش���بابي ،وذلك عن عرض المسرحية
الفلسطينية "نساء تحت االحتالل".
وأك���د رئيس دار الكلمة الجامعية ،القس الدكتور متري الراهب ،أن "الجائزة
تضاف إلى العدي���د من الجوائز التي حصدتها برامج دي���ار المختلفة ،وهذه
جائزة مميزة كونها عربية ،وتمنح لثالث من الشابات الفلسطينيات المبدعات،
وكون العرض يعالج االحتالل والمجتم���ع األبوي ،التحديان األهم في القضية
الفلسطينية".
وق���ال رامي خضر مدير مس���رح ديار :إن الجائزة ه���ي تتويج حقيقي لطاقم
عمل مسرح ديار بكافة العاملين واألعضاء ،حيث إن عمل النساء تحت االحتالل
يسلط الضوء على المقاومة المبدعة من خالل الرقص والمسرح".
ّ
ويس���لط العرض الضوء على هوية وواقع الفتاة والمرأة الفلس���طينية تحت
االحتالل اإلسرائيلي وتناقضات أخرى مستمدة من الواقع الفلسطيني.

وأض���اف إن الوزارة وف���رت هذا األثاث كحل مؤق���ت ،لحين بنائها
من أجل ضمان س���ير العملية التعليمية ،مؤكدا أن هدف الوزارة هو
تمكي���ن صمود أهالي زنوتا في أراضيهم ،لحين نصب خيام جديدة
لضمان إكمال التالميذ تعليمهم.
وأفاد مراسل "وفا" بأن مركبة تابعة لالحتالل دهمت مدرسة زنوتا
األساسية ،أمس ،وصورتها للمرة الثانية على التوالي منذ أمس.
وكانت قوات االحتالل هدمت المدرس���ة في التاس���ع من الش���هر
الجاري ،التي كانت مش���يدة بألواح الصفيح والطوب ،وتشمل  6غرف
ومرافق ووحدة صحية.

إعـالن تـوظـيـف
تعلن الجامعة العربية األمريكية ،عن حاجتها
لتعيي����ن“ مدير قواعد بيانات  “ DBAللعمل
في دائ����رة البرمجة وتحليل النظ����م ،للراغبين
بالتقدم لهذه الوظيفة ولالطالع على الشروط
والمواصفات الخاصة بها ،يرجى زيارة الرابط
www.aauj.edu/jobs

مخيم جنين :تكريم المعلمين والمعلمات
الذين أنهت وكالة الغوث خدماتهم
جنين  -محمد بالص :كرمت مؤسس���ات وفعاليات مخيم جني���ن ،أمس ،المعلمين
والمعلم���ات من حملة درجة الدبلوم والذين أنهت وكال���ة الغوث خدماتهم ،مؤخرا،
وذلك خالل حفل نظم في قاعة "نيسان" التابعة للجنة الشعبية لخدمات المخيم.
ونظم الحفل ،بمش���اركة ممثلين عن اللجنة الش���عبية للخدمات ،ومركز الش���باب
االجتماعي ،وجمعية "كي ال ننس���ى" ،ومركز النش���اط النس���وي ،واللجنة الش���عبية
لالجئي���ن ،واللجنة المحلية للمعاقين ،وذلك بحضور مدير التعليم في وكالة الغوث،
د.حسن رمضان ،ورئيس لجنة الخدمات ،محمد الصباغ ،وعضو المجلس الثوري لحركة
فتح ،جمال الش���اتي ،ومحمد حبش ،ممثال عن اللجنة الشعبية لالجئين ،ومصباح أبو
كشك ،من اتحاد المعلمين في الوكالة لمنطقة الشمال.
وألقيت خالل الحفل ،عدة كلمات أش���ادت بحسن أداء وتميز المعلمين والمعلمات
من حملة ش���هادة الدبلوم في المدارس التابعة لوكال���ة الغوث في تخريج األجيال
والمبدعين ،مش���يرين ،إلى أن هذا التكريم جاء تزامنا مع الذكرى الس���نوية لمعركة
مخيم جنين ،ويوم األسير.
ووج���ه المتحدثون ،انتقادات ش���ديدة اللهجة لوكالة الغوث عل���ى قرارها إنهاء
خدمات هؤالء المعلمين واس���تبعادهم من المدارس التابع���ة لها ،مؤكدين ضرورة
تحمل اللجان الشعبية في المخيمات مسؤوليتها اتجاه قضايا الالجئين.
وأجمع���وا على أن القضية ليس���ت مرتبط���ة بفصل  ١٥٨معلم���ا ومعلمة من حملة
شهادة الدبلوم ،وإنما انتهاكا صارخا لحقوق هؤالء ،ومؤشرا على افتقار كثيرين من
موظفي وكالة الغوث لألمان الوظيفي.
وأكدوا أن قرار فصل واستبعاد هؤالء المعلمين ،جاء متزامنا مع إقدام وكالة الغوث
على تقليص الخدمات التي تقدمها لالجئين في العديد من القطاعات وتحديدا في
قطاعي الصحة والتعليم.
وألقت الطفلة غزل جبر ،قصيدة ش���عرية ش���كرت فيها المعلمات ،فيما ألقى رئيس
البرلم���ان الطالبي في م���دارس الوكالة بالمخيم ،الطالب كفاح أب���و الهيجاء ،كلمة أكد
فيها أن كرامة المعلمين ال تقدر بأي ثمن ،وأنهم سيبقون عظماء وقادة هذا المجتمع.
أم���ا المعلمة افتراج وحدة ،فش���كرت القائمي���ن على هذا التكري���م ،مؤكدة أنها
وزمالءها على اس���تعداد لمواصلة مس���يرتهم في خدمة وتعليم الطلبة ،بعد أن تم
استبعادهم وفصلهم.

الشرطة الخاصة إلى الموقع ،وبناء على مذكرة صادرة من
النيابة العامة تم تفتيش المكان ،حيث تمكنت الشرطة
من العثور على األش���تال داخل أكياس ،حاول المش���تبه
بهم إخفاءها بالقرب من منطقة جبلية.
وأضاف البيان :إن الش���رطة ضبطت م���ا يزيد على 800
ش���تلة خضراء ،تتراوح أطوالها ما بين  5سم إلى  120سم،
كذلك معدات تدفئ���ة وحاضنات وأس���مدة وتربة ومواد
كيماوية تستخدم في زراعتها.
وأكد البيان أن الش���رطة أوقفت المشتبه بهم الخمسة
تمهي���دًا إلحالته���م والمضبوط���ات إلى النياب���ة العامة
ً
الستكمال اإلجراءات القانونية بحقهم أصوال.

علمًا بان آخر موعد لقبول الطلبات هو يوم
االثنين الموافق . 2018/04/23

تعلن اإلغاثة اإلسالمية – مكتب فلسطين عن طرح عطاء مشروع السلة الرمضانية بنظام القسائم الشرائية للعام
1439هـ2018-م لصالح األسر المحتاجة في جميع محافظات قطاع غزة حسب الجدول التالي:
#
1

رقم العطاء
03/2018

اسم المشروع
مشروع السلة الرمضانية
للعام 1439هـ2018-م

ثمن نسخة
العطاء
 100شيكل

عملة
العطاء
شيكل

موعد الطرح
17/04/2018

الموعد النهائي لتقديم العطاء
التاريخ
26/04/2018

الساعة
PM 1:30:00

وذلك حسب الشروط التالية:
تسليم المواد بنظام القسائم الشرائية حسب الموضح في وثائق العطاء.
)1
)2

يجب أن تكون األسعار سارية المفعول لمدة ال تقل عن  90يومًا من تاريخ تسليم العطاء.

)3

يجب تقديم فاتورة معفاة من ضريبة القيمة المضافة بعملة الشيكل بقيمة القسائم الشرائية
وإرفاق شهادة خصم المصدر.

)4

يجب تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة  2,000شيكل باسم اإلغاثة اإلسالمية – فلسطين عبارة
عن شيك بنكي ساري المفعول لمدة ال تقل عن ثالث شهور من تاريخ تقديم العطاء وال تقبل
الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية.

)5

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.

)6

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:
يحق لإلغاثة اإلسالمية تجزئة العطاء.
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 منسق المشتريات في غزة هاتف08 2837889 – 08 2833343 :
أو عبر البريد االلكتروني procurement@irpal.ps :لالطالع على اعالن العطاء http://www.irpal.ps/tender

