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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية العيزرية

اعالن طرح عطاء  للمرة الثانية
تقديم خدمات هندسية مساحية إلعداد مخططات مساحية لتنظيم وتسوية ومتابعة 
تســجيل القطع في جميع احواض العيزرية في جميع الدوائر الرســمية المطلوبة 

(طابو) وفق تعليمات المالك. 
تعلن بلدية العيزرية وبالتنسيق مع هيئة تسوية األراضي والمياه عن طرح العطاء 
المذكور أعاله وفقاً للشروط المرفقة الخاصة والعامة، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعا الشروط التالية :-
1. ان يكون مكتب مســاحي مرخص ومؤهل ويكون الطاقم مكون من مهندسين 
ومساحين مؤهلين ومرخصين في المجال المطروح في هذا العطاء (ارفاق شهدات 

خبرة تثبت انه عمل في اعمال مساحية ألغراض تسوية أراضي ) .
2. يجب ان يشتمل العرض المقدم من اإلستشاري على عرض فني وعرض مالي 
لألتعاب الهندســية (يقدم كل عرض في ظرف مغلق ومنفصل عن العرض االخر 

) ومن يجتاز التقيم الفني سيتم فتح عرضه المالي .
3. يجب على اإلستشاري أن يكون مسجال رسمياً في دوائر الضريبة.

4. يجب على اإلستشاري تقديم كفالة تأمين إبتدائي (كفالة دخول العطاء) بقيمة 
(40,000) شيقل لصالح بلدية العيزرية وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال 
تقل عن (90) يوم من تاريخ إقفال العطاء أو شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات 

الشخصية أو المبالغ التقديرية.
5. يجب أن تكون األسعار بالشيقل وشاملة لجميع الضرائب.

6. البلدية غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب وسوف يتم إختيار أفضل 
العروض من الناحيتين الفنية والمالية .

7. كل استشاري يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة من 
العطاء من مقر البلدية إبتداًء من يوماالربعاء الموافق 2018/3/28مقابل مبلغ غير 

مسترد وقدره (500) شيقل أو ما يعادلها وذلك من الدائرة المالية.
8. آخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 12 ظهراً من يوم االربعاءالموافق2018/4/11 

مع العلم أنه لن تقبل أي عطاءات ترد بعد هذا الموعد.
9. اإلجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم  االربعاءالموافق2018/4/4 الساعة العاشرة 

صباحاً وفي مقر البلدية.
10. فتح المظاريف يوماالربعاء الموافق2018/4/11الســاعة الثانية عشــرة ظهراً 

في مقر بلدية  العيزرية.
11. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

12. لمزيــد من المعلومــات يرجى مراجعة البلدية /الدائرة الهندســية وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي.

بلدية العيزرية:2799273/02 .

رئيس بلدية العيزرية
عصام فرعون
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االشغال العامة واالسكان - دائرة العطاءات 
المركزية - لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان

  MPWH/MOFP/2018 /026-CTD : رقم العطاء
مناقصة عامة محلية

اسم العطاء : تأهيل طريق بيت عمرة – يطا / محافظ الخليل
1. تدعو دائرة العطاءآت المركزية المقاولين المصنفين لدى لجنة التصنيف 
الوطنيــة في مجــال الطرق (درجة ثالثة فأعلــى) التقدم بعطاءآتهم في 

مظاريف مغلقة لتوريد وتنفيذ األعمال المطلوبة في العطاء.
2. يمكن اإلئتالف مع نفس الدرجة المطلوبة او الدرجة التي تسبقها فقط 

على ان يكون قائد اإلئتالف من الدرجة المطلوبة .
3. يمكن الحصول على أية معلومات إضافية من اإلدارة العامة للطرق في 

وزارة األشغال العامة واإلسكان على تلفون 022973121. 
4. الحصول على وثائق العطاء: يمكن للراغبين في المشــاركة في هذا 
العطاء االطالع و الحصول على وثائق العطاء من دائرة العطاءات المركزية 
في مبنى وزارة االشغال العامة واالسكان  (الطابق الثاني) – في البيرة – ام 
الشرايط – دوار االمين. وذلك اعتبارا من الخميس الموافق 2018/03/29 
وحتى اإلثنين الموافق 2018/04/16 خالل اوقات الدوام الرسمي مقابل 
رســم غيــر مســترد بقيمــة 500 شــيكل لــكل مناقصة يــودع في بنك 
فلســطين المحدود لحســاب ايرادات وزارة المالية – األشغال على حساب 
رقــم 8/219000/3001  فــي البنك . على ان يتم ابراز شــهادة تصنيف 
سارية المفعول وصادرة عن لجنة التصنيف الوطنية عند شراء الوثائق.

5. زيارة الموقع واالجتماع التمهيدي :  ستنظم زيارة ميدانية للموقع يوم 
الثالثاء الموافق 2018/04/17، ويكون االلتقاء الساعة العاشرة صباحا في 
مديرية اشــغال واســكان الخليل . وسيتم عقد اجتماع تمهيدي الستقبال 
استفسارات المقاولين في نفس المكان وذلك بعد انتهاء الزيارة الميدانية 
على ان يكون آخر موعد الســتقبال االستفســارات يوم اإلثنين الموافق 

 .2018/04/23
6.  كفالة دخول العطاء: يجب أن يرفق كل عطاء بتأمين (كفالة المناقصة) 
بقيمة 45000 شيكل لصالح وزارة االشغال العامة واالسكان كما ورد في 
جدول بيانات العطاء . ويجب ان تكون العروض صالحة لمدة 90 يوما من 
تاريخ فتح المظاريف والكفاالت صالحة لمدة 30 يوما بعد انتهاء صالحية 

العروض (120 يوما من تاريخ فتح المظاريف / حتى 2018/08/27)
      على االقل.

7. تسليم وفتح العروض: يتم تسليم العروض في ظرف مغلق ومختوم 
ومكتــوب عليه اســم العطاء ورقمه فــي دائرة العطــاءات المركزية في 
مبنى وزارة االشــغال العامة واالســكان ( الطابق الثاني) – في البيرة – ام 
الشرايط- دوار االمين، في موعد اقصاه الساعة الثانية عشرة ظهرا من 
يــوم اإلثنين الموافق 2018/04/30 م ، وســوف يتــم فتح العروض في 

جلسة علنية في نفس الموعد والمكان.
8. العنــوان: دائرة العطاءات المركزية

وزارة االشغال العامة واالسكان
ام الشرايط / دوار االمين / البيرة – الضفة الغربية

تلفون: 0097022950559   ,,, فاكس: 0097022988582 
مالحظة: رسوم االعالن على من يرسو عليه العطاء.

 دائرة العطاءات المركزية 
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منظمة التحرير الفلسطينية
دائرة شؤون الالجئين

دولة فلسطين
هيئة االذاعة والتلفزيون - دائرة 
المشتريات - لجنة العطاءات المحلية

اعالن
تعلن اللجنة الشعبية للخدمات – مخيم عين بيت الماء وبتمويل من دائرة 
شــؤون الالجئين عن طرح عطاء بناء وتشــطيب الصالة الرياضية لمركز 
الشباب االجتماعي وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات 
والشروط المرفقة العامة والخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم 

لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية : 
1. يجب على المقاول أن يكون مسجالً « لدى إتحاد المقاولين  في مجال 

ـاالبنية درجة رابعة فما دون سارية المفعول ومرفقة مع العطاء
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً « رسمياً « في دوائر الضريبة .

3. يجــب على المقاول تقديم كفالة تأمين ابتدائي بمبلغ مقطوع 3000 
دوالر وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم أو 

شيك بنكي مصدق وال تقبل الشيكات الشخصية أو المبالغ النقدية .
4. األسعار شاملة لجميع الضرائب. وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب

5. لجنة فتح العطاء غير ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.
6. يجب أن تكون األسعار بالدوالر االمريكي

7. كل مقاول يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مقر اللجنة الشعبية للخدمات – مخيم عين بيت الماء اعتبار 
مــن يوم الســبت الموافــق 2018/3/31 مقابل مبلغ غير مســترد وقدره 

خمسون دينار أو ما يعادلها .
8. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11  من يوم االحد الموافق  30/ 4 
/2018 مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات بعد هذا الموعد وتسلم العطاءات 
في دائرة شؤون الالجئين – رام اهللا البالوع قرب محطة الهدى للمحروقات 
9. االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم السبت الموافق  14 / 4 /2018  

الساعه الواحدة ظهراً
10. فتح المظاريف يوم االحد  الموافق  30 / 4  /2018 الساعة 11 ظهراً 
وبحضور من يرغب من المناقصين في دائرة شؤون الالجئين – رام اهللا 

11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.
12. لمزيــد مــن المعلومــات يرجى مراجعــة اللجنة  وذلك خالل ســاعات 

الدوام الرسمي.

دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقم:  (   2018/5    ) 

موضوع المناقصة:( مناقصة تجهيز ارض بزاريا ) 
الجهة المشترية:  (  هيئة االذاعة والتلفزيون)

1. تدعو دائرة المشتريات في هيئة االذاعة والتلفزيون المناقصين أصحاب 
االختصاص والمســجلين رســمياً ويرغب بالمشــاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم. 
2. تقدم األســعار بــــ (بالشــيكل ) شــاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها 

ضريبة القيمة المضافة.
3. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لهيئة 
االذاعة والتلفزيون  (www.pbc.ps) أو من خالل دائرة المشتريات/ هيئة 
االذاعة والتلفزيون خالل أوقات الدوام الرســمي من الساعة 8:00 صباحا 

وحتى 3:00 بعد الظهر.
4. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في دائرة المشتريات 
في موعد أقصاه الساعة ( 12:30  ) من يوم (  االحد ) الموافق (2018/4/15 
) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وســيتم فتح 
العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو 
من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني لدائرة المشتريات.

5. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية أو 
شــيك بنكي مصدق بقيمة (6428 شيكل)على ان تكون سارية المفعول 

حتى تاريخ (2018/8/15 ).
6. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

7. تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق  المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المحلية 
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دولة فلسطين
هيئة االذاعة والتلفزيون - دائرة 
المشتريات - لجنة العطاءات المحلية

دعوة لتقديم عطاءات
المناقصة العامة رقم:  (   2018/4    ) 

موضــوع المناقصــة:( مناقصة فتح وتركيب شــبابيك اضافية في مبنى 
الهيئة العامة لالذاعة والتلفزويون) 

الجهة المشترية:  (  هيئة االذاعة والتلفزيون)
8. تدعو دائرة المشتريات في هيئة االذاعة والتلفزيون المناقصين أصحاب 
اإلختصاص والمســجلين رســمياً ويرغب بالمشــاركة لتقديم العطاءات 

بالظرف المختوم. 
9. تقدم األسعار بــــ (الدوالر) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة.
10. يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لهيئة 
االذاعة والتلفزيون  (www.pbc.ps) أو من خالل دائرة المشتريات/ هيئة 
االذاعة والتلفزيون خالل أوقات الدوام الرســمي من الساعة 8:00 صباحا 

وحتى 3:00 بعد الظهر.
11. يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في دائرة المشتريات 
في موعد أقصاه الساعة ( 12:00  ) من يوم (  االحد ) الموافق (2018/4/15 
) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، وســيتم فتح 
العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من المناقصين أو 
من خالل خدمة البث المباشر على الموقع اإللكتروني لدائرة المشتريات.

12. على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
أو شيك بنكي مصدق بقيمة (1890 دوالر ) على أن يكون ساري المفعول 

حتى تاريخ (  2018/8/15  ).
13. أجرة اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه المناقصة.

14. تعتبر هذه الدعوة جزءاً من وثائق  المناقصة.

رئيس لجنة العطاءات المحلية 
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة المالية والتخطيط - مديرية اللوازم 

العامة - لجنة العطاءات المركزية 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية كفل حارس

دعوة لتقديم عطاءات 
 (MOFP-GSD/MOFP/2018/60) :المناقصة العامة رقم

موضوع المناقصة: (استكمال شراء وتوريد اللحوم والدواجن واألسماك / 
النصف األول لعام 2018) 

الجهة المشــترية: (عدد من وزارات ومؤسســات دولة فلسطين (المدنية 
والعسكرية) 

جهة التمويل: (وزارة المالية والتخطيط) 
1 - تدعــو مديرية اللوازم العامة في وزارة المالية والتخطيط ولحســاب 
عدد من وزارات ومؤسسات دولة فلسطين المناقصين أصحاب االختصاص 
والمسجلين رســميا والراغبين بالمشاركة في تقديم العطاءات بالظرف 

المختوم. 
2 - تقدم األسعار بـ(الشيكل) شاملة لكافة أنواع الضرائب بما فيها ضريبة 

القيمة المضافة. 
3 - يمكن للجهات المعنية بالمناقصة الحصول على جميع وثائق المناقصة 
أو الحصول على مزيد من المعلومات من خالل الموقع االلكتروني لمديرية 
اللــوازم العامــة (WWW.GS.MOFP.PS) او من خــالل مديرية اللوازم 
العامة / وزارة المالية خالل اوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا 

وحتى 2:00 بعد الظهر. 
4 - تدفع رســوم كراســة المناقصة والبالغ قيمتها (500 شــيكل) لحساب 
وزارة المالية في بنك فلســطين علي حســاب رقم (219000/49)، ويتم 

ارفاق وصل الدفع (فيشة االيداع) مع العطاء المقدم. 
5 - يجب أن يتم تسليم العطاء في صندوق العطاءات في مديرية اللوازم 
العامــة فــي موعد أقصــاه الســاعة (11:00) من يوم (الثالثــاء) الموافق 
(2018/4/10) ويتم رفض جميع العطاءات التي ترد بعد الموعد المحدد، 
وســيتم فتح العطاءات في نفس الزمان والمكان بحضور من يرغب من 
المناقصيــن أو مــن خالل خدمة البث المباشــر على الموقــع االلكتروني 

لمديرية اللوازم العامة. 
6 - على المناقص ارفاق كفالة دخول المناقصة على شكل كفالة بنكية 
او شــيك بنكي مصدق بنســبة (3 ٪) من اجمالي العرض المقدم على أن 

يكون ساري المفعول حتى تاريخ (2018/10/6). 
7 - أجرة االعالن في الصحف على من ترسو عليه المناقصة. 

8 - تعتبر هذه الدعوة جزءا من وثائق المناقصة. 

رئيس لجنة العطاءات المركزية 

إعالن عطاء 
شراء باجر مستعمل 

تعلن بلدية كفل حارس عن رغبتها بشــراء باجر( J C B ) مســتعمل من 
موديل العام 2015 ولغاية العام 2017  وفق المواصفات التالية:

1 -  بوم عادي 
2 -  مكيف

3 - الكاف االمامي يفتح بمزليك
4 - جير 6  غيار .

5 - كاف خلفي 40 + كاف خلفي 60
6 - عجل سبير امامي وسبير خلفي على ان يكون نوعية جيدة

7 - شاكوش نوع فرقاوي  70  بحالة ممتازة .
مع مالحظة ما يلي  :

1 - تقديم العطاء في ظرف مختوم بختم مقدم العطاء وال يقبل العطاء 
بطريق الفاكس.

2 - ضرورة تقديم فاتورة ضريبية رسمية وشهادة خصم مصدر .
3 - السعر يشمل التحميل والتنزيل الى مقر البلدية .

4 - توضيح عدد ساعات عمل الباجر 
.( c x 3 ) 5 - ان يكون الباجر بحالة جيدة جدا ونوعية 

6 - يتم توضيح االسعار حسب الموديل ، وحسب الموديل المتوفر لديكم .
7 - اخر موعد لتقديم العطاء في مقر البلدية 2018/4/8م .
8 - رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

 9 - البلدية غير ملزمة بأقل االسعار، علما ان لدى البلدية اعفاء جمركي 
من وزارة المالية .

رئيس البلدية 
م. عبدالرحيم بوزيه
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االقتصاد الوطني

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االقتصاد الوطني

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن الشركة فلسطين 
الغد للتنمية غير الربحية تحت رقم (562527085) تقدمت بطلب تصفيتها 
تصفيــة اختيارية وتم تعيين الســيد المحامي موســى قــدورة كمصفى 
للشركة المذكورة ولكل من له مصلحة في االعتراض أن يتقدم باعتراضه 
لدى المصفي على الرقم 0599222644 أو لدى مراقب الشــركات خالل 

شهر من تاريخه . 

مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني

إعالن صادر عن مراقب الشركات
يعلن مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شــركة أ . ف. م 
لألدوات الصحية والبالط والسيراميك مساهمة محدودة والمسجلة لدينا 
تحت (562429142) تقدمت بطلب تصفيتها تصفية اختيارية وتم تعيين 
السيد محمد فخري عبد القادر فريحات كمصفى للشركة المذكورة ولكل 
مــن له مصلحة في االعتراض أن يتقــدم باعتراضه لدى المصفي على 
الرقم (0599610410) أو لدى مراقب الشركات خالل شهر من تاريخه . 

مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني
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الخليل: السفير الروسي لدى فلسطين يلقي محاضرة سياسية بـ«القدس المفتوحة»

جانب من المحاضرة.

روســيا  أن  رغــم  العســكرية، 
نجحــت أكثــر من مرة فــي جمع 
األطراف الســورية علــى طاولة 
الحــوار، وتحدث أيضاً عن موقف 
روسيا من الصراعات األخرى في 
المنطقــة العربيــة، خاصة ليبيا 

والعراق واليمن.
ثــم اســتمع الســفير لعــدد من 
مــن  ألســئلة  ا و خــالت  ا لمد ا

وشخصيات  األكاديمي  الجمهور: 
اعتباريــة سياســية، وأجــاب عن 
وضــوح  بــكل  استفســاراتهم 

وشفافية.
أســعد  محمــد  د.  النــدوة  وأدار 
العويــوي، الذي عرف بالســيرة 
الذاتية للسفير الروسي والمراحل 
السياســية التــي مثلها لروســيا 

االتحادية.

الفلســطينية، وهــي تدعــو إلى 
ضرورة التوصل إلى حل الدولتين 
على أن تقام الدولة الفلسطينية 
علــى حــدود عــام 1967م. وقال 
إن روســيا عندمــا شــعرت بــأن 
المفاوضــات مجمدة دعت طرفي 
الصراع للجلوس معاً في روسيا، 
ولكن الطرف اإلســرائيلي ما زال 
يشعر بأن الوقت غير مناسب لعقد 
هــذا االجتماع، ومــع ذلك ما زالت 
الدعوة الروسية قائمة حتى اآلن.

كما تحدث السفير عن األوضاع في 
ســوريا، قائالً إن روسيا كانت في 
البداية تتفهم مطالب المعارضة 
بضرورة إجراء إصالحات سياسية، 
ولكــن دخــول أطراف أخــرى إلى 
الساحة الســورية أدى إلى وجود 
مجموعات مسلحة مهمتها القتل 
وقطــع الرؤوس، ما حدا بروســيا 
التخــاذ موقــف صــارم بضرورة 
حماية الدولة الســورية والشعب 

السوري.
اإليجابيــة  التطــورات  أن  وبيــن 
التي حدثت في ســوريا في األيام 
األخيرة لــم تعجب بعض القوى، 
وهذا ما أدى إلــى عودة العمليات 

الخليــل- الحياة الجديــدة- زار 
السفير الروســي لدى فلسطين 
حيــدر أغانيــن جامعــةَ القــدس 
المفتوحــة في الخليل، وكان في 
اســتقباله القائم بأعمــال مدير 
فرع الجامعة بالخليل أ. عبد القادر 
الدراويش، والمساعد األكاديمي 
وأعضــاء  ريــان،  أبــو  ماجــد  أ. 
الهيئتيــن األكاديميــة واإلدارية، 
وممثلون عن المؤسسات المحلية 
فــي محافظــة الخليــل، وطلبــة 

الفرع.
بالســفير  الدراويــش  ورحــب 
الروســي، ناقالً له تحيات رئيس 
عمــرو،  يونــس  د.  أ.  الجامعــة 
وأشــاد باهتمام روسيا بالقضية 
العربية  والقضايا  الفلســطينية 
األخــرى، كمــا أشــاد بــدور دولة 
روســيا في تمكين أبناء الشــعب 
الفلســطيني علمياً وفي مختلف 

التخصصات.

وتحدث الســفير الروسي بكلمة 
شــكر فيها الجامعة على حســن 
محاضــرة  وألقــى  االســتقبال، 
سياسية بين فيها الوضع الراهن 
والعالقات الدولية في التي تتميز 
الشــديد فــي مناطــق  بالتوتــر 
كثيرة من العالم، وقال إن التنوع 
العالمي ال يمكن أن يحكمه قطب 
واحــد، ولهــذا بدأت روســيا تأخذ 
دورهــا الفاعل من خالل التركيز 
علــى ضــرورة احتــرام القانون 
الدولــي الذي يجــب أن تلتزم به 
جميع الــدول الكبيرة والصغيرة، 
مؤكــداً أن تجاوز القانون الدولي 
تجلى في الحرب التي شنت على 
العراق، والتدخالت في كثير من 

النزاعات الدولية األخرى.
وأكــد الســفير أن دولــة روســيا 
تحترم إرادة الشعب الفلسطيني 
المواقــف  وتتبنــى  وقيادتــه، 
التــي اتخذتهــا منظمــة التحرير 

تقرير: نهج االنقالب الحمساوي مستمر 
باعتقاالت واسعة للفتحاويين بغزة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- تواصل 
حركة حمــاس تكريــس االعتقاالت 
السياســية بحق ابناء حركة فتح في 
قطاع غزة، وتنوعت أســاليب أجهزة 
حماس في اعتقال أبناء الحركة، حيث 
قامت في بعــض األحيان بخطفهم 
مــن الشــارع، وفــي أحيــان أخــرى 
مالحقتهم في األزقة واختطاف أحد 
أفراد العائلة حتى يسلموا أنفسهم، 
وفي حالة ثالثة كانت تقوم بإرســال 
لمقرات  للحضــور  لهم  اســتدعاءات 

األمن الخاصة بحماس.
واشــار تقريــر صادر عــن مفوضية 
الفكرية  والتعبئة  والثقافــة  اإلعالم 
لحركة «فتح»، أمس، الى ان حماس 
ما زالت تبرع في خلق األعذار والحجج 
للقيام بحمالت مضايقات واعتقاالت 
بحــق أبنــاء الحركــة الذين مــا زال 
بعضهم في سجون حماس ألكثر من 

عشر سنوات.
احــد هــذه األمثلــة وفــق التقريــر، 
المناضل شــادي احمــد، الذي اعتقل 
على يــد أجهزة انقــالب حماس منذ 
العــام 2007، ومــا زال حتــى اليوم 
يقبع فــي زنازيــن حمــاس، كما أن 
مقرات الحركة ما زالت مختطفة من 
قبل حماس مثل مقر المرجعية قرب 
أنصار الذي حولتــه حماس إلى مقر 
ألحد أجهزتها، ومقــر قيادة فتح في 
شــمال قطاع غزة المعــروف بمكتب 
حاتم السيسي التي حولته من مكتب 

إلى سجن.
وأشار التقرير الى أن حماس تواصل 
هجمتهــا على أبنــاء حركة فتح التي 
لم تنقطع طوال السنوات الماضية، 
حيث قامت أجهزتها خالل األسبوعين 
واســتدعاء  باعتقــال  الماضييــن 

واختطاف العشرات من أبناء الحركة 
والتحقيــق معهــم بحجــة االنتمــاء 

لحركة فتح، والتواصل مع القيادة.
وأكد ان هناك حاالت كثيرة الختطاف 
الــكادر الفتحاوي من الشــوارع ومن 
ثــم تفتيــش بيوتهــم بطريقة غير 
حضاريــة تتنافــى مــع قيم شــعبنا 
وتقاليده النضالية ونســيج عالقاته 

الوطنية.
وتركزت هجمة حماس في محافظة 
شــمال غزة ورفح، ومن بين األمثلة 
حمــاس  أجهــزة  قيــام  ذلــك  علــى 
باختطاف بعض الكــوادر الفتحاوية 
من الشارع مثلما حدث مع محمود أبو 
عريضــة، ليلــة أول أمس، حيث كان 
يقود دراجته في مخيم رفح وهجمت 
عليــه مجموعــة مــن أمــن حماس، 
واختطفته بعد االعتداء عليه بالضرب 
ونقلته إلى مقرات األمن الداخلي، ثم 
هجمت قوة أخرى على بيته وفتشته 

بطريقة تسببت باألذى ألهل بيته.
وســرد التقرير ايضا االعتــداء على 
األســير المحرر صالح ذيب، من قبل 
مجموعة من أمن حماس حينما كان 
عائداً من المسجد بعد صالة العصر 
في منطقة «بير النعجة» غرب مخيم 
جباليا، وقامت بخطفه ونقله إلى مقر 
األمن الداخلي ثم تحويله إلى مقرات 

األمن في أنصار.
واكد التقرير أن أجهزة حماس تطارد 
أبنــاء الحركة في الشــوارع واألزقة 
بغيــة خطفهــم كمــا حدث مــع عبد 
العزيــز الداعــور في مخيــم جباليا، 
وقامــت مجموعــة من أمــن حماس 
بمالحقتــه في منطقة الفالوجه في 
المخيم، فلم تســتطع االمســاك به 
فساومته بأخذ أحد إخوته رهينة حتى 

يسلم نفسه.
وبيــن التقرير أن تواصــل اعتداءات 
حمــاس علــى أبنــاء الحركــة لتصل 
حــدوداً ال منطــق فيهــا إذ كان امــن 
حمــاس يختطف من يقــوم من أبناء 
الحركة بالوقوف في وجه أئمة حماس 
الذين يحولون المساجد إلى منصات 
لبث الســموم والكراهية والحقد بين 

الناس.
وأكــد أن هناك مجموعــة من كوادر 
الحركــة ما زالوا رهــن االعتقال من 
قبــل أمن حمــاس، ومع ذلــك قامت 
الحركة فــي المحافظــات بالتواصل 
مع القوى الوطنية واإلسالمية، التي 
تشارك فيها حماس من اجل وضع حد 
لهذه االنتهاكات بحــق أبناء الحركة، 
بتحمــل  القــوى  الحركــة  وطالبــت 

مسؤولياتها تجاه ذلك.

يشكل مساساً وانتهاكاً مباشراً للحرية األكاديمية

«الهيئة المستقلة» تدين فض حماس 
بالقوة اعتصاما طالبيا بجامعة األزهر

الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
أدانت الهيئة المســتقلة لحقوق 
المظالــم»،  اإلنســان»ديوان 
تدخل أمن حمــاس في القطاع، 
واستخدامهم القوة خالل اعتصام 
نفذتــه أطر طالبيــة داخل حرم 
جامعــة األزهر، مــا أدى إلصابة 
عدد من الطالب واحتجاز آخرين.

وأكــدت الهيئــة فــي بيــان لهــا، 
أمــس، أن تدخــل أمــن حمــاس 
في فــض االعتصامات الطالبية 
داخــل الحــرم الجامعي يشــكل 
مساســاً وانتهاكاً مباشراً للحرية 
القانون  كفلها  التــي  األكاديمية 
األساســي الفلســطيني، والعهد 
لحقــوق  با لخــاص  ا لدولــي  ا
المدنية والسياســية، إضافة إلى 
ما يؤكــده إعــالن منظمة األمم 

المتحدة للتربية والعلوم الثقافة 
بالحرية  الخــاص  «اليونســكو» 
األكاديميــة عــام 2005، وإعالن 
ليما لعام 1988 بشــأن الحريات 

األكاديمية.
وأشارت إلى أن معايير استخدام 
القوة يجب أن تتناســب وطبيعة 
الواقعــة، إعماالً للمــواد (4، 5، 6 
و7) الواردة في قواعد اســتخدام 
األمــن  لمنتســبي قــوى  القــوة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر 
الداخلية رقم (211) لعام 2016.

وطالبــت الهيئــة إدارة الجامعــة 
ضبــط  درجــات  أعلــى  بإبــداء 
النفس والتحلي بالحكمة في حل 
القضايا الداخلية للجامعة، وعدم 
الزج باألجهزة األمنية بالخالفات 
يكــون  ال  أن  علــى  الجامعيــة، 

استدعاء األمن من الخارج إال بعد 
استنفاد جميع طرق الحوار وإدارة 
األزمة، وأيضاً بعد اســتنفاد أمن 
الجامعة كافة وســائله المتاحة، 
وأن ال يتم اســتدعاء األمن إال إذا 
كان هناك خطر حقيقي واقع، ال 
يمكن درؤه إال بتدخل األمن من 

خارج الجامعة.
وأكدت الهيئة على ضرورة تفعيل 
أدوات حوار مناسبة ما بين الطلبة 
وإدارة الجامعة تحول دون اللجوء 
للقوة، وضرورة كفالة الحق في 
الطلبة  وتمكين  السلمي  التجمع 
من حقهم في ممارسة حرياتهم 
األكاديميــة والنقابيــة، واحترام 
المعايير القانونية وعدم تجاوزها 
في حال حدوث أي إشكالية داخل 

الحرم الجامعي.


