
االربعاء 2010/9/22
Al- Quds

 Wednesday 22 September 2010
30 محليات

ز9/22)26(

Aizaria Local Council
Invitation for Bids (IFB)- Aizaria Local Council 

Grant No.:  TF096770
Project Name: Municipal Development Project (MDP)  
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), 
has received financing in the equivalent amount of 32 Million Euro from several Financing 
Partners including AFD, World Bank, Denmark, SIDA, GTZ, and KFW towards the cost of 
the Municipal Development Program (MDP) in addition to the PA contribution. The Municipal 
Development and Lending Fund (MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the 
implementation of the Project and intends to apply part of the proceedings of the World Bank- 
Trust Fund grant to eligible payments under the contract for: Rehabilitation of Aizaria Western 
Entrance, contract No MDP-01003-01,  for the benefit of Aizaria Local Council.
2. Aizaria Local Council  now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for carrying 
out Rehabilitation of Aizaria Western Entrance
3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedures 
specified in MDLF Procurement Manual- based on the World Bank Procurement Guidelines, and 
is open to all bidders from Eligible Source Countries, as defined in the Bidding Documents. 
4. Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from Aizaria Local Council, and inspect the 
Bidding Documents at the address given below at 8:00 a.m to 2:00 noon from 22/9/2010 to 13/10/2010.
6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders on the 
submission of a written Application to the address below and upon payment of a non refundable fee 
100 Euro .The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit to Municipality 
account number (500009 / Bank of Palestine- Abo Dees Branch). The Bidding Documents will be 
available at Aizaria Local Council, Main Street , First Floor, Accountant Room.
7. The grant is VAT included.
8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be held 
on 14 /10/2010 at 11:00 a.m, the pre-bid meeting shall be held at Aizaria Local Council Service 
Building ,Main street, Second Floor, Engineering Department,  after finishing site visit.
9. Bids shall be valid for a period of 90 after Bid closing and must be accompanied by a bid security 
of 4000 Euro Valid for 118 days after bid submission.
10. Bids must be delivered to the address Aizaria Local Council, Main Street , First Floor, 
Accountant Room at or before 12:00 noon 24/10/2010.. Electronic bidding shall not be permitted. 
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 Aizaria Local Council, Main Street , 
First Floor, Mayer’s Room at 12:00 noon 24/10/2010..
11. The address referred to above is :
Aizaria Local Council Service Building , Main Street, Second  Floor,
Eng.Mohammad Qatmerah, Aizaria Local Council Service Building ,Engineering Department.
 Tel: 2799273, Fax: 2796243,

Mayor of Aizaria Local Council  /  Issam Faroun
Funded by:

ز9/22)25(
Aizaria Local Council

دعوة عطاء/أعمال - مجلس محلي العيزرية
TF096770 -: منحة رقم

اسم املشروع : تأهيل املدخل الغربي للعيزرية .
حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية- صندوق تطوير وإقراض البلديات - على منحة  1 .
بقيمة 32  مليون يورو من مجموعة من الشركاء و املمولني ) البنك الدولي، البنك األملاني للتنمية، الوكالة الفرنسية 
الى السلطة الوطنية  الوكالة األملانية للدعم الفني( باالضافة  للتنمية، احلكومة الدمناركية، احلكومة السويدية، 
الفلسطينية ، في إطار برنامج تطوير البلديات ، حصل مجلس محلي العيزرية على منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض البلديات )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تأهيل املدخل الغربي للعيزرية .وتنوي استعمال جزء من أموال هذه 

املنحة الفرعية في عمل دفعات حتت العقد  رقم MDP-01003-01 الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة.
يدعو مجلس محلي العيزرية  املقاولني للتقدم لعطاء تأهيل املدخل الغربي للعيزرية 2 .

العطاءات ستكون تنافسية محلية و حسب اآلليات املعتمدة في دليل الشراء لصندوق تطوير و إقراض البلديات و املستند  3 .
لدليل الشراء للبنك الدولي، العطاءات ستكون مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني و ذلك حسب وثائق العطاء.

متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء. 4 .
املقاولون املؤهلون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من مجلس محلي العيزرية ، م. محمد قطميره على     5 .
 022796243 022799273  ، فاكس :-  العنوان االلكتروني aizariacouncil@yahoo.com ، هاتف:- 
وميكنهم االطالع على و ثائق العطاء و احلصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة  

صباحا و حتى الساعة الثانية  ظهرا  من تاريخ  22 / 9 / 2010  الى 13 / 10 / 2010 .
نسخة كاملة من العطاءات باللغة االجنليزية ميكن احلصول عليها للمقاولني املهتمني من خالل تقدمي طلب خطي  6 .
على العنوان أدناه و مقابل دفع رسم غير مسترد مقدارة 100 يورو  و طريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو 
الدفع حلساب البلدية ) 500009 / بنك فلسطني ، فرع ابو ديس(  .نسخ العطاء ستكون متوفرة في مجلس 

محلي العيزرية، الشارع الرئيسي ، الطابق االول ، غرفة احملاسب.
املشروع  شامل ضريبة القيمة املضافة.  7 .

زيارة املوقع واالجتماع التمهيدي: جميع املقاولني مدعوين للمشاركة في اجلولة امليدانية واالجتماع التمهيدي يوم اخلميس   8 .
14 / 10 / 2010   في متام الساعة احلادية عشر صباحا حيث ان االجتماع التمهيدي سيعقد في مبنى خدمات مجلس 

محلي العيزرية ،الشارع الرئيسي ، الطابق الثاني ، الدائرة الهندسية ، وذلك  بعد انتهاء اجلولة امليدانية.
يجب ان تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90. 9 يوما من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة 

دخول عطاء بقيمة 4000 يورو سارية املفعول ملدة 118 يوما من تاريخ اقفال املناقصة .
العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 24 / 10 / 2010. 10  الساعة الثانية عشر ظهرا،  العطاءات 
االلكترونية غير مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
املقاولني أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :-  مجلس محلي العيزرية ،الشارع الرئيسي ، الطابق 

االول ، غرفة رئيس املجلس ، الساعة الثانية عشر ظهرا  بتاريخ 24 / 10 / 2010 .
العنوان املشار إليه أعاله هو : مجلس محلي العيزرية ، الشارع الرئيسي ، الطابق االول . 11 .

رئيس مجلس محلي العيزرية / عصام فرعون
بتمويل من :

دعوة عطاء / أعمال 
)بلدية نابلس   (

TF096770 ،TF095351 -: منحة رقم
)MDP( اسم املشروع : برنامج تطوير البلديات

حصلت منظمة التحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية- صندوق تطوير وإقراض البلديات - على منحة بقيمة 
32  مليون يورو من مجموعة من الشركاء و املمولني )البنك الدولي، البنك األملاني للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، احلكومة 
الدمناركية، احلكومة السويدية، الوكالة األملانية للدعم الفني( باإلضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، في إطار برنامج 
تطوير البلديات ، حصلت بلدية نابلس على منحة فرعية من صندوق تطوير وإقراض البلديات )املتلقية للمنحة( لتنفيذ تأهيل 
شبكة الضغط املنخفض واإلنارة العامة في شارع رفيديا )املرحلة األولى( وتنوي استعمال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية في 

عمل دفعات حتت العقد  رقم MDP-04027-07 الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة.
تدعو بلدية نابلس املقاولني للتقدم لعطاء تأهيل شبكة الضغط املنخفض واإلنارة العامة في شارع رفيديا )املرحلة األولى(.  

العطاءات ستكون تنافسية محلية و حسب اآلليات املعتمدة في دليل الشراء لصندوق تطوير و إقراض البلديات واملستند لدليل 
الشراء للبنك الدولي، العطاءات ستكون مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني و ذلك حسب وثائق العطاء.

متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.
 ،nablus@nablus.org  املقاولون املؤهلون ميكنهم احلصول على املعلومات الالزمة من بلدية نابلس – قسم الهندسة، على العنوان االلكتروني
هاتف:- 2390025-09، فاكس:- 2374690  -09 ميكنهم االطالع على وثائق العطاء واحلصول عليها حسب العنوان أدناه 

و ذلك ابتداء من الساعة الثامنة صباحا و حتى الساعة الثانية ظهرا من تاريخ 2010/9/22 إلى 2010/10/7 .
نسخة كاملة من العطاءات باللغة االجنليزية ميكن احلصول عليها للمقاولني املهتمني من خالل تقدمي طلب خطي على العنوان أدناه 
و مقابل دفع رسم غير مسترد مقداره  120يورو وطريقة الدفع من خالل شيك مصدق أو الدفع حلساب البلدية )400002/590 

البنك العربي( نسخ العطاء ستكون متوفرة في بلدية نابلس-  قسم الهندسة  .
املشروع  شامل ضريبة القيمة املضافة. 

السبت  التمهيدي يوم  واالجتماع  امليدانية  للمشاركة في اجلولة  املقاولني مدعوين  التمهيدي: جميع  واالجتماع  املوقع  زيارة 
، وذلك  بعد  نابلس  التمهيدي سيعقد في بلدية  أن االجتماع  حيث  صباحا،  عشرة  احلادية  الساعة  متام  في    2010/10/9

انتهاء اجلولة امليدانية . 
  يجب أن تكون عروض أسعاركم سارية املفعول ملدة 90 يوما من تاريخ إقفال املناقصة، وجميع العطاءات يجب أن ترفق بكفالة 

دخول عطاء بقيمة 6500 يورو سارية املفعول ملدة 118 يوما من تاريخ إقفال املناقصة .
العطاءات يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 2010/10/21 الساعة احلادية عشرة صباحا ، العطاءات االلكترونية غير 
مقبولة، العطاءات املتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور املقاولني أو ممثليهم و الذين يرغبون 

بذلك على العنوان بلدية نابلس ، شارع البلدية ،  الساعة احلادية عشرة صباحا   بتاريخ 2010/10/21
العنوان املشار إليه أعاله هو : بلدية نابلس،شارع فيصل ، الطابق األول  .

رئيس بلدية نابلس / م.عدلي يعيش
بتمويل من :

ز9/22)18(
Invitation for Bids (IFB)

Nablus Municipality
Grant No.: TF095351, TF096770
Project Name: Municipal Development Program (MDP)  
1. The Palestine Liberation Organization, for the benefit of the Palestinian Authority (PA), 
has received financing in the equivalent amount of 32 Million Euro from several Financing 
Partners including AFD, World Bank, Denmark, SIDA, GTZ, and KFW towards the cost of 
the Municipal Development Program (MDP) in addition to the PA contribution. The Municipal 
Development and Lending Fund (MDLF) is entrusted in the execution and supervision of the 
implementation of the Project and intends to apply part of the proceedings of the World Bank- 
Trust Fund grant to eligible payments under the contract for: Rehabilitation of low voltage 
networks, and lighting system at Rafedia street (phase one), contract No MDP-04027-07,for 
the benefit of Nablus Municipality.
2. Nablus Municipality now invites sealed bids from eligible and qualified bidders for carrying 
out Rehabilitation of low voltage networks ,and lighting system at Rafedia street (phase one)
3. Bidding will be conducted through the National Competitive Bidding (NCB) procedures 
specified in MDLF Procurement Manual- based on the World Bank Procurement Guidelines, and 
is open to all bidders from Eligible Source Countries, as defined in the Bidding Documents. 
4. Qualifications requirements are presented in the Biding Documents.
5. Interested eligible bidders may obtain further information from Nablus Municipality, 
Engineering Dep and inspect the Bidding Documents at the address given below at 8:00 A.M to 
2:00 P.M from 22/9/2010 to 7/10/2010.
6. A complete set of Bidding Documents in English may be purchased by interested bidders 
on the submission of a written Application to the address below and upon payment of a non 
refundable fee 120 Euro .The method of payment will be in a Cashier’s Check or Direct deposit 
to Municipality account number  (400002/590  Arab Bank). The Bidding Documents will be 
available at Nablus Municipality. 
7. The grant is VAT included.
8. A Site Visit and Pre-Bid Meeting: Contractors are invited to attend the site visit which will be 
held on 9/10/2010 at 11:00 A.M, the pre-bid meeting shall be held at Nablus Municipality  after 
finishing site visit.
9. Bids shall be valid for a period of 90 after Bid closing and must be accompanied by a bid 
security of 6500 Euro and shall be valid for 118 days after bid closing date. 
10. Bids must be delivered to the address below at or before 11:00 A.M 21/10/2010. Electronic 
bidding shall not be permitted. 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 
11:00 A.M 21/10/2010.
11. The address referred to above is :Nablus  Municipality, Faisal  St.,1st Floor,Tel. 092390025, 
Fax: 092374690,
Mayor of Nablus Municipality /  Adle Ya’esh 
Funded by:

ز9/22)19(

دعوة لتقدمي عرض أسعار/ أعمال 
)مجلس محلي بيت سوريك  (

اسم املشروع : )تأهيل طرق داخلية في بيت سوريك )طريق املدرسة   (
تطوير  صندوق  الفلسطينية-  الوطنية  السلطة  لصالح  الفلسطينية  التحرير  منظمة  حصلت  1 .
 ( املمولني  و  الشركاء  من  مجموعة  من  يورو  مليون   32 بقيمة  منحة   على   - البلديات  وإقراض 
البنك الدولي، البنك األملاني للتنمية، الوكالة الفرنسية للتنمية، احلكومة الدمناركية، احلكومة 
السويدية، الوكالة األملانية للدعم الفني( باالضافة الى السلطة الوطنية الفلسطينية  في إطار 
برنامج تطوير البلديات ، حصل مجلس محلي بيت سوريك على منحة فرعية من صندوق تطوير 
وإقراض البلديات )املتلقية للمنحة( لتنفيذ مشروع تأهيل طرق داخلية في بيت سوريك ) طريق 
املدرسة ( . وتنوي استعمال جزء من أموال هذه املنحة الفرعية في عمل دفعات حتت العقد  رقم 

MDP-01011-01  الذي من أجله مت إصدار هذه الدعوة.
يدعو مجلس محلي بيت سوريك   املقاولني للتقدم الستدراج عروض أسعار ملشروع تأهيل طرق  2 .

داخلية في بيت سوريك ) طريق املدرسة ( .
. 3 استدراجات عروض األسعار ستكون تسوق محلي و حسب اآلليات املعتمدة لدى صندوق تطوير 
و إقراض البلديات ، الشراء حسب اجراءات التسوق احمللي و مفتوحة للمقاولني املؤهلني احملليني 
و املعتمدين لدى صندوق تطوير و إقراض البلديات، قائمة املقاولني املؤهلني متوفرة على املوقع 

www.mdlf.org.ps اإللكتروني لصندوق تطوير و إقراض البلديات
 ، سوريك     بيت  محلي  )مجلس  من  الالزمة  املعلومات  على  احلصول  ميكنهم  املعنيون  املقاولون  4 .
 ajaml@maktoob.com ( على العنوان  االلكتروني التالي )أحمد عمر اجلمل/رئيس املجلس
( ، هاتف:- )  02/2473304  ( ، فاكس :- ) 02/2473255 (  وميكنهم االطالع على و ثائق  العطاء 
و احلصول عليها حسب العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الساعة )التاسعة صباحا (  وحتى الساعة 

)الثانية ظهرا ( من تاريخ 21 / 9 / 2010  الى 4 / 10 / 2010  
عروض األسعار يجب أن تقدم على العنوان أدناه قبل أو بتاريخ 5 / 10 / 2010. 5  الساعة احلادية 
موعد  عن  املتأخرة  األسعار  عروض  مقبولة،  غير  األسعارااللكترونية  عروض    ، صباحا  عشرة 
التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح عروض األسعار بحضور املقاولني أو ممثليهم و الذين يرغبون 
بذلك على العنوان :- ) مجلس محلي بيت سوريك/بيت سوريك/محافظة القدس ، الطابق الرابع 

،غرفة رئيس املجلس ( الساعة احلادية عشر صباحا  بتاريخ    5 / 10 / 2010 .
املشروع  شامل ضريبة القيمة املضافة وعلى املقاولني تقدمي اسعارهم  شاملة ضريبة القيمة املضافة  6 .

و إحضار خصم مصدر ساري املفعول. 
امليدانية  اجلولة  في  للمشاركة  مدعوين  املقاولني  جميع  التمهيدي:  واالجتماع  املوقع  زيارة    7 .
واالجتماع التمهيدي يوم ) االثنني(   )2010/9/27 (   في متام الساعة  )العاشرة صباحا (  ، حيث ان 

االجتماع التمهيدي سيعقد في مجلس محلي بيت سوريك  وذلك  بعد انتهاء اجلولة امليدانية. 
القدس،  سوريك/محافظة  سوريك/بيت  بيت  محلي  مجلس   (  -: هو  أعاله  إليه  املشار  العنوان  8 .

الطابق الرابع ، غرفة السكرتير (.

رئيس مجلس محلي بيت سوريك/احمد عمر اجلمل 
بتمويل من :

ز9/21)25(

أ.ب دير البلح - صيادون يقومون بالصيد على شاطئ دير البلح. 

طوباس –علي سمودي - استقبل مروان طوباسي 
محافظ طوباس واألغوار الشمالية في مكتبه امس 
الللدكللتللور سللعللدي الللكللرنللز وزيلللر الللنللقللل واملللواصللات 
قرية  للمحافظة شملت  تفقدية  بزيارة  قام  الذي 
كردال في األغوار الشمالية وذلك بحضور جمال ابو 
محسن عضو املجلس الثوري واملقدم حقوقي مقداد 
سليمان مدير الشرطة واملقدم بال احلالوب مدير 
مللخللابللرات طللوبللاس والللرائللد حسني مللبللارك مدير 
عطيوي  محمد  واملللقللدم  العسكرية  االسللتللخللبللارات 
مدير االمن الوطني واملقدم مرسي أبو غويله مدير 
االملللن الللوقللائللي وعللبللد الناصر دراغللملله مللديللر عام 
االدارية  اللجنة  واإلداريللة وسكرتير  املالية  الشؤون 
الوزارية في مجلس الوزراء ومدراء الدوائر احلكومية 

وكادر احملافظة .
املرافق  والوفد  الوزير  طوباسي  احملافظ  واطلع 
له على طبيعة محافظة طوباس واألغوار الشمالية 
واملشاريع القائمة فيها واحتياجاتها وما تتعرض له 
إسرائيلية  انتهاكات  من  األغللوار  من  كبيرة  أجللزاء 

تتمثل في الهدم واملصادرة واإلحال السكاني .
وأكد احملافظ على أهمية منطقة األغوار والتي 
اهتماما رسميا وإعاميا  الفترة األخيرة  القت في 
متزايدا ملا يدور بها مشيرا الى أن ما يجري في األغوار 
من اعتداءات وانتهاكات ال يقل خطورة عما يجري 

في القدس من محاوالت لتهويدها

تقدمي  على  تعمل  احملافظة  ان  طوباسي  وبللن 
كل اإلمكانيات املتاحة لدعم املواطنن في األغوار 
من  هللدملله  مت  مللا  اعلللادة  على  العمل  يتم  انلله  كما 
املنطقة  الذي يستهدف  االسرائيلي  قبل االحتال 
انلله مت احلللصللول على  الللى  وأشلللار طوباسي   . يوميا 
سابقة قانونية فيما يتعلق باالغوار منذ ان أنشئت 
احملافظة قبل ثاث سنوات تقريبا اذ مت احلصول 
على قرار احترازي بوقف أعمال الهدم في منطقة 
الفارسية قبل عدة ايام بعد ان مت تقدمي التماس 
من قبل احملامي توفيق جبارين املكلف من مجلس 
اإلسرائيلية  االعللتللداءات  قضايا  مبتابعة  اللللوزراء 
يحدث  مللا  بشان  العليا  اإلسرائيلية  احملكمة  الللى 
في األغوار واستعرض احملافظ املشاريع التي تنفذ 
واملتمثلة في مبنيي احملافظة  حاليًا في احملافظة 
واملقاطعة وقصر الثقافة واملستشفى احلكومي وهي 
املشاريع التي تاتي في إطار عملية البناء وإحداث 

التنمية في احملافظة .
واشار احملافظ الى مشروع املنطقة الصناعية في 
احملافظة مبينا ان اجلانب االسرائيلي سمح بادخال 
احملللوالت  مصنع  النشاء  الازمة  واالجللهللزة  املعدات 

الكهربائية بعد تدخل مكتب اللجنة الرباعية .
احملافظة  في  للشرطة  طوباسي  احملافظ  وثمن 
وغير  القانونية  السيارات غير  في ماحقة  دورها 
الفوضى  انهاء حالة  الذي من شانه  االمر  املرخصة 

وسيادة االمن واألمان في احملافظة .
اللللوزارة  ان  الللى  الكرنز  الللوزيللر  اشلللار  مللن جهته، 
تولي اهتماما مبديرية السير في احملافظة وسيتم 
اللللوزارة  خطة  ضمن  وذللللك  تطويرها  على  العمل 

الرامية الى تطوير
مللديللريللات الللسلليللر فللي احملللافللظللات كللافللة بغية 
والتي  الللدوائللر  هللذه  عمل  فللي  الامركزية  حتقيق 
سلللتلللكلللون ملللخلللوللللة بللالللعللمللل بللللإجللللراء الللكللثلليللر مللن 
تنفيذه  وسبل  العمل  بالية  املتعلقة  الصاحيات 
ديناموميتر  افتتاح  انلله سيتم  الللى  الللوزيللر  .وأشلللار 
ومديرية نقل ومواصات في احملافظة وذلك ضمن 
اهداف الوزارة الرامية الى التخفيف عن املواطنن 

وتقدمي اخلدمات الازمة لهم .
وذكلللر ان الللهللدف مللن هللذه اجلللولللة هللي منطقة 
األغوار والتي نوليها اهتماما خاصا نظرا ملا تعانيه 
من استيطان ومصادرة وترحيل .وأشاد الوزير الكرنز 
بصمود مواطني األغوار في وجه سياسات الترحيل 

اإلسرائيلية وصمودهم على األرض .
وأشار الوزير الى عمل مديرية األرصاد اجلوية 
والللتللي تللشللكللل إحللللدى الللدعللائللم األسللاسلليللة لللللوزارة 
النقل واملواصات مبينا ان محطة االرصاد اجلوية 
كلللادرا  بللهللا  ويللعللمللل  مللتللطللورة  محطة  الفلسطينية 
مؤها ومدربا تدريبا عاليا مشيرا الى ان القياسات 
بها من  الفلسطينية  االرصللاد اجلوية  الصادرة عن 

مثيلتها  تتفوق على  ما يجعلها  واملصداقية  الدقة 
واألغللوار  طوباس  محافظة  أن  االسرائيلية.وأوضح 
الشمالية يتوفر بها محطة لقياس البيانات املناخية 
لها  كللردال مقرا  والتي تتخذ من قرية  املنطقة  في 
مبينا ان هذه احملطة واحدة من خمسة عشر محطة 

تنتشر في مختلف محافظات الوطن .
سليمان  مقداد  حقوقي  املقدم  اشللار  جهته  من 
مدير الشرطه ان عناصر الشرطة تعمل جاهدة في 
ماحقة السيارات الغير قانونية مبينا ان احملافظة 
تخلو من أي من هذه السيارات باستثناء بعضها في 
في  نللواجلله صعوبة قصوى  والللتللي  االغلللوار  منطقة 
للسيطرة  تخضع  منطقة  لكونها  نظرا  بها  العمل 
القانوني  املستشار  استعرض  بللدوره   . االسرائيلية 
السير في احملافظة  الية عمل جلنة  املاح  محمود 
والتي تضم في عضويتها ممثلن عن دائرة السير 
الى  املللاح  .وأشللار  واحملافظة  واملللواصللات  والشرطة 
اللجنة جنحت في فصل خطوط محافظة  أن هذه 

طوباس عن خطوط احملافظات االخرى .
من جهتهم اطلع ممثلو دائرة السير في احملافظة 
الوزير على آلية عمل املديرية واهم احتياجاتها وما 
حتتاجه من دوائر أخرى في إطار تطوير املديرية 
من اجل نوفير أفضل خدمة للمواطنن . وفي نهاية 
اللقاء قدم احملافظ طوباسي درع احملافظة للوزير د. 

الكرنز تقديرا جلهوده في دعم خطط احملافظة . 

وزير النقل واملواصالت د. سعدي الكرنز يتفقد محافظة طوباس

طوباس-علي سمودي-عقد مركز حقوق اإلنسان 
والدميقراطية "شمس" ورشة عمل في طوباس في 
اليوم العاملي للدميقراطية ، افتتحها رائد غنام من 
املركز،مرحبًا باحلضور ومؤكدًا على أهمية العملية 

الدميقراطية في النظام السياسي .
من جهتها قالت احملاضرة في العلوم السياسية 
في  أنلله  املللصللري  مها  الوطنية  النجاح  جامعة  فللي 
أسلوب  الدميقراطية  تكون  الدميقراطي  النظام 
 ( الفردية  للحريات  الضمانات  توفر  حيث  حياة 
اإلنللسللان،  حقوق  ثقافة  وشلليللوع  ومللدنلليللة(،  فكرية 
أو  الدين  العنصري بسبب  التمييز  واملساواة وعدم 

اللون أو اجلنس، وحتقق مبدأ تكافؤ الفرص وغير 
املتصلة  السياسية  للقيم  الللسلليللادة  حيث   ، ذلللك 
قد  العوملة،  عصر  في  العالم  أن  وحيث  باحلريات 
وحيث  للدميقراطية،  التقليدي  املللفللهللوم  جتلللاوز 
تتطاول احلريات الفكرية واملدنية وتتجاوز حدود 
السياسية، فقد أصبح احلديث عن نظام  السلطة 
ال  العربية  الباد  في  السائد  الدميقراطي  احلكم 
معنى له، إن لم يكن دليل تخلف، حيث يشبه ذلك 
القول بتوفر الكهرباء في الدولة ألنه حتصيل حاصل 
للدولة احلديثة، ومن ثم ال مزية للدولة التي توفر 

مثل هذه اخلدمة العامة.

وقللالللت أن مللظللاهللر وخللصللائللص الللدميللقللراطلليللة 
مظاهر  هللنللاك  أن  غير  آخلللر،  إلللى  بلد  مللن  تختلف 
أسلللاسللليلللة، مللتللشللابللهللة إلللللى حلللد مللللا، فلللي كلللل الللللدول 
وهي  احلللرة.  االنتخابات  أهمها  لعل  الدميقراطية 
الناس فرصة اختيار قادتهم، والتعبير عن  تعطي 
وجهات نظرهم في املسائل املهمة. وجتري االنتخابات 
عادة على فترات للتأكد من أن احلكومات التي تدير 
متثل  محلية،  أو  قومية  اكانت  سواء  الباد،  شؤون 

اختيار الناس فعًا.
السياسية هي جللزء مهم من  األحللزاب  أن  ورأت 
نظام احلكم الدميقراطي. فالتنافس بن األحزاب 

بإتاحة  مغزاها  االنتخابات  يعطي  االنتخابات  في 
الفرصة للمقترعن لاختيار بن املرشحن الذين 
ميثلون مختلف املصالح، ومختلف وجهات النظر.في 
كثير من البلدان الدميقراطية ذات نظام احلزبن 
كالواليات املتحدة، أو ذات نظام التعددية احلزبية 
ل ثاثة أحزاب أو أكثر ل يشكل احلكومة احلزب الذي 
يكسب األغلبية املطلقة في االنتخابات منفرًدا. وقد 
ذات  الدميقراطية  الللدول  في  االنتخابات  ال تسفر 
في  منفرد.  حلزب  أغلبية  عن  احلزبية  التعددية 
هذه احلالة، يجوز أن يأتلف حزبان أو أكثر، فتتكون 

أغلبية لتشكيل حكومة ائتافية.

خالل ورشة عمل في اليوم العاملي للدميقراطية.. التأكيد على مبدأ التداول السلمي للسلطة

مللحللافللظللات- مللراسلللللو الللقللدس- الللقللت الشرطة 
وصادر  للعدالة  مطلوبن  اشخاص   3 على  القبض 
بحقهم اوامر حبس في كل من محافظتي طولكرم 

وطوباس احدهم كان يتخفي بزى امرأة .
واالعللام  العامة  العاقات  ادراة  بيان  واوضللح   
بالشرطة ،ان شرطة محافظة طولكرم متكنت من 
بلدة عتيل قضاء  القبض على شخصن من  القاء 
احملافظة بتهمة عدم تسديد ديون وصادر بحقهما 
اوامر حبس احدهم شخص كان يتخفى بزي امرأة 
ليتمكن من الفرار من الشرطة اال ان الشرطة متكنت 

من كشفه والقت القبض عليه.   
محافظة  شللرطللة  الللسلليللاق متكنت  نللفللس  وفلللي 
طوباس من القاء القبض على شخص فار من وجه 
اوامللر حبس لعدم  العدالة منذ عام وصللادر بحقه 

سداد دين بقيمة 10 االف شيكل. 
وفي اريحا فضت الشرطة أمس، شجارا نشب في 
منطقه اخلديوي في مدينة أريحا وقبضت على ٧ 

اشخاص متورطن.
على  بناء  انه   ، العامة  العاقات  إدارة  وذكللرت، 
ورود إشارة إليها تفيد بوجود شجار في تلك املنطقة، 
منطقة  إلللى  الشرطة  من  قللوة  الفور  على  توجهت 
الوضع  السيطرة على  الشجار ومت  اخلديوي لفض 

وإعادة الهدوء والنظام في املكان.

كما ضبطت الشرطة امس اقراصا مخدرة واشتال 
نبات املارغوانا املخدر في قضيتن منفصلتن في 

بلدة الرام قضاء القدس ومحافظة نابلس. 
واالعللام  العامة  الللعللاقللات  ادارة  بيان  واوضلللح 
بالشرطة ان شرطة مكافحة املخدرات وبالتعاون مع 
مركز شرطة بلدة الرام استصدرت امر تفتيش ملنزل 
احد االشخاص املشتبه بهم، وضبطت بحوزته 3٤ 

قرصا مخدرا ، والقت القبض على املشتبه به. 
مكافحة  شللرطللة  الللسلليللاق، متكنت  نللفللس  وفلللي 
املخدرات في محافظة نابلس من القاء القبض على 
فار  احدهما  مخدرة،  مللواد  حيازة  بتهمة  شخصن 

من وجه العدالة. 
واالعللام  العامة  الللعللاقللات  ادارة  بيان  واوضلللح 
بالشرطة انه وبناء على معلومات حول حيازة احد 
له،  كمينا  الشرطة  اعدت  مخدرة،  مواد  املواطنن 
وبتفتيشه متكنت من ضبط كمية من نوع احلشيش 

املخدر تبلغ زنتها ٥٫٦ غرام. 
القبض  القاء  من  املكافحة  شرطة  متكنت  كما 
على متهم فار من وجه العدالة على خلفية قضية 

ضبط ٥9 شتلة مارغوانا مزروعة في منزله.
 وفي اخلليل ، ضبطت الشرطة امس ٧0 مركبة 
غلليللر قللانللونلليللة و900 عللبللوة مللن األلللعللاب الللنللاريللة 
واملفرقعات في بلدات بني نعيم وإذنا ودير سامت.

الشرطة تفض شجارا في اريحا وتعتقل ٧ اشخاص

القبض على مطلوبني للعدالة وجتار مخدرات ومفرقعات 
وضبط ٧٠ مركبة غير قانونية في اذنا وبني نعيم

واإلعللام  العامة  العاقات  إلدارة  بيان  وأوضللح 
بالشرطة أنه خال عمل دوريات الشرطة في بلدتي 
بني نعيم وإذنا متكنت من ضبط ٧0 مركبة غير 
مكافحة  شرطة  دوريللات  أن  البيان  وذكللر  قانونية. 
املخدرات تابعت أحد التجار لاشتباه به باملتاجرة 

باأللعاب النارية، وضبطت بحوزته 3صناديق حتوي 
900 عبوة مفرقعات نارية.

واشار البيان أنه مت إلقاء القبض على صاحب 
النيابة  إلللى  إحللالللتلله  وسيتم  الللنللاريللة،  املللفللرقللعللات 

العامة .

تربية قلقيلية تستضيف املسابقة 
الثقافية للمؤسستني املدنية واألمنية

 قلقيلية - استضافت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية امس املسابقة الثقافية الثالثة 
التي نظمتها جلنة العاقات العامة لألجهزة األمنية وشارك فيها التربية والتعليم والطابو و الشرطة والدفاع 

املدني واالرتباط العسكري وضريبة الدخل.
وأشار مدير التربية والتعليم يوسف عودة في اجتماع عقده عقب انتهاء املسابقة للفرق املشاركة وللجنة 
املشرفة عليها إلى ضرورة تفعيل مثل هذه األنشطة للمؤسسات املدنية واألمنية في احملافظة لزيادة التواصل 
فيما بينها. واستعرض عودة خال االجتماع ابرز القضايا التربوية التي مت التعامل معها لضمان بداية 

موفقة للعام الدراسي بحيث يتم البدء مباشرة بالتدريس الفعلي للمباحث.
يذكر أن مديرية التربية والتعليم حصلت على املركز الثالث بن الفرق املتسابقة حيث مثلها :محمود 

أبو علبة وإسماعيل عناية و خالد عرباس.

نفى وجود معتقلن من »الشعبية« في بيت حلم...

احملافظ حمايل يترأس 
اجتماع جلنة السير الفرعية

بيت حلم- جنيب فراج-انتقد محافظ بيت حلم عبد الفتاح حمايل رئيس اللجنة الفرعية للسير في 
احملافظة تاخر وزارة املواصات في ردودها على كتب ورسائل اللجنة اخلاصة بتشغيل شركات لنقل الطاب 
تكون مرخصة فقط لنقل الطاب حيث مت توجيه هذه الكتب منذ فترة اال انه لم يتم الرد عليها حتى 
بيت حلم  في محافظة  الفرعية  السير  تللرؤس احملافظ حمايل الجتماعات جلنة  ذلك خال  . جاء  االن 
املرور باحملافظة واحمد  اللجنة صالح صبح والرائد فتحي مخامرة مدير عام شرطة  والتي ضمت منسق 
جابر نقيب النقل العام ببيت حلم ومحمد اخليل مراقب السير باحملافظة واملهندس حسام عطالله القائم 
باعمال مدير دائرة الهندسة في بلدية بيت حلم  واوضح احملافظ حمايل انه سيقوم بالتواصل مع وزير 
املواصات بهدف االسراع في اخذ الراي املهني من الوزارة على هذه الطلبات واذا كان باالمكان املوافقة على 
منح تراخيص لشركات تكون مهمتها نقل الطلبة من والى مدارسهم ورياض االطفال مشددا على اهمية هذا 
املوضوع خصوصا بعد بدا العام الدراسي اجلديد. واوضح حمايل  ان احلل بهذا الشان هو بيد جهة االختصاص 
والتي ميثلها وزارة النقل واملواصات مشددا على ضرورة ايجاد حلول مؤقتة لهذا املوضوع حلن بت الوزارة 
بهذه الطلبات حيث تقرر قيام احملافظ بتوجيه رسالة عاجلة لوزير املواصات ملتابعة القضية  كما شدد 
على  اهمية مراجعة مديرية التربية والتعليم بضرورة اعادة دراسة تراخيص رياض االطفال وضرورة ان 
توفر كل مؤسسة سيارة لنقل طابها . كما شدد على ضرورة معاقبة كل سائق مركبة عمومي يقوم بتجاوز 
القانون خصوصا اولئك الذين يغيرون مجرى خطوطهم من خال اتخاذ وزارة املواصات والشرطة اجراءات 
رادعة بحقهم حيث سيتم متابعة سائقي املركبات التي تخالف خصوصا اولئك الذين يستغلون تقسيمات 
املناطق وعدم مقرة الشرطة الفلسطينية على الوصول الى مناطق سي ويقومون باخذ ونقل الركاب خارج 
تراخيص ومجيئ اخلطوط املمنوحة لهم  من ناحية اخرى اكد احملافظ حمايل على عدم وجود معتقلن 
من اجلبهة الشعبية داخل سجون السلطة في بيت حلم على اي خلفية سياسية مشددا على ان املعتقلن 
من مخيم الدهيشة هم معتقلون على قضية جنائية داعيا قيادات اجلبهة الشعبية الى حتري الدقة في 
تصريحاتها وبياناتها سيما وان قيادة اجلبهة في بيت حلم تعلم ذلك علم اليقن . جاء ذلك خال اجتماع 
احملافظ مع ممثلي الفصائل وقوى العمل الوطني مبحافظة بيت حلم بهدف متابعة االعتقاالت التي وقعت 
على خلفية اشكالية جنائية وليست سياسية داعيا ممثلي الفصائل الوطنية مبن فيها فتح وباقي الفصائل 

الى االستفادة من التجارب السابقة لتجاوز االخطاء احلالية واملستقبلية .

اجتماع في اخلليل يقر عددا من 
الفعاليات التضامنية مع األسرى

اخلليل-مراسل ے اخلاص- حتت رعاية القائم بأعمال احملافظ د.سمير ابو زنيد وبتنسيق مع نادي 
األسير في اخلليل عقد امس اجتماع طارىء لكافة القوى  الوطنية والفعاليات الشعبية ومدراء املؤسسات 
احلكومية وغير احلكومية ووزارة شؤون االسرى وجلنة أهالي األسرى واألسيرات ونقابات العمال وجلنة العشائر 
ومندوبن عن مديريات التربية والتعليم واعضاء من املجلس التشريعي ورؤساء البلديات والتوجيه السياسي 
والوطني اجلمعيات اخليرية ومدراء املدارس ومسؤولي العاقات العامة في االجهزة االمنية ومسؤولي االذاعات 
والتلفزة احمللية وعدد من الصحفين. ويأتي هذا االجتماع والذي مت التنسيق له مع بدء الهجمة الشرسة التي 
شنتها مديرية السجون بحق االسرى واالسيرات واوقعت عشرات االصابات بينهم وتلبية لنداء االسرى الذين 
قرروا خوض اضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 2٥/9 اجلاري ليشمل كافة قاع االسر احتجاجا على احلملة 
الشرسة التي تشنها مديرية السجون  ولوضع برنامج فعاليات جماهيري للرد على هذه الهجمة. وفي بداية 
اللقاء اجلماهيري رحب الدكتور سمير ابو زنيد باحلضور الكرمي ونقل لهم حتيات الرئيس محمود عباس 
معتبرًا هذا اللقاء النوعي لكافة الفعاليات للتضامن مع قضية األسرى تأكيدا على اهمية  هذه القضية في 
عقل ووجدان ابناء شعبنا واكد على موقف القيادة الفلسطينية وموقف الرئيس القاضي بعدم التوقيع على 
أي اتفاق مع االسرائيلين دون االفراج عن كافة االسرى واالسيرات من سجون االحتال . بدوره اكد النائب 
عن حركة فتح ابو علي يطا على اهمية تدويل قضية األسرى وطالب بعقد اجتماع عاجل للمجلس الوطني 
والثوري والتشريعي واللجنة التنفيذية ملناقشة تداعيات هذه الهجمة الشرسة ولوضع البرامج املناسبة للرد 
عليها واستعرض في الوقت نفسه جانبا من معاناة احلركة االسيرة وما يتعرضون له من بطش وتنكيل من قبل 
الوحدات اخلاصة ) الناحشون واملتساداه ( املتخصصة في قمع املعتقلن. بدوره حتدث امجد النجار مدير نادي 
االسير في اخلليل عن اخر املستجدات فيما يتعلق بالهجمة الشرسة التي تنفذها ادارة السجون بحق االسرى 
واالسيرات والتي كان اخرها الهجوم على معتقلي سجن رميون في ساعة متأخرة من الليل واالعتداء عليهم 
مؤكدا تواصل استفراد ادارة السجون باالسرى واستمرار سياسة العزل االنفرادي والتفتيش العاري واملذل وفرض 
الغرامات املالية واالعتداء عليهم داخل غرفهم واقسامهم وعدم تقدمي العاج الطبي للمئات منهم. وطالب 
كافة الفعاليات املشاركة في اللقاء التحرك بشكل موحد وجماعي الجناح يوم تضامني مع االسرى وذلك بحشد 
الطاقات ودعوة كل جماهير شعبنا للرد على هذه الهجمة املسعورة التي طالت كل االسرى في سجون االحتال. 
وفي نهاية اللقاء مت استام عدة اقتراحات لدراستها مع ممثلي القوى الوطنية واجلهات املعنية لتفعيل قضية 
االسرى كما مت االتفاق على عدة فعاليات على النحو التالي : اعتبار يوم 2010/9/2٦م يوما وطنيا للتضامن 
مع االسرى واالسيرات وتنظيم اعتصام جماهيري امام مقر الصليب االحمر الدولي الساعة احلادية عشرة 

صباحا ينتهي مبسيرة تطوف شوارع اخلليل مرورا بشارع عن سارة وصوال الى دوار املنارة.

ينظمها »احتاد شباب النضال« وشبكة سلفيت االعامية

حملة لدعم مزارعي الزيتون
الشعبي  النضال  جلبهة  الشبابي  الللذراع  النضال  شباب  احتللاد  -نظم  سليم  احمد  سلفيت- 
الفلسطيني وشبكة سلفيت االعامية في سلفيت حملة بعنوان"  زيتوننا تاريخنا فلنحافظ 
عليه" وتوجه العشرات من شبكة سلفيت واحتاد شباب النضال الى املنطقة الشمالية في خطوة 
اولى لتعزيز صمود مزارعي سلفيت الذين لديهم اشجار زيتون محاذية ملستوطنة ارئيل املقامة 

على اراضي احملافظة.
وتأتي هذه اخلطوة ضمن مشروع زيتوننا تاريخنا فلنحافظ عليه، التي يقوم بها االحتاد وشبكة 

سلفيت االعامية في محافظة سلفيت.
 واشار احمد عرام رئيس حترير شبكة سلفيت االعامية الى ان معاناة الفاح الفلسطيني 

هذا العام ال تختلف عن األعوام السابقة، وانه يواجه نفس التحديات.
 ويعمل الفاح  في أرضه وسط تضييقات احتالية كبيرة، ألنها مهددة باملصادرة، وتطمح 

اجلهات اإلسرائيلية للسيطرة عليها.
 وترمز شجرة زيتون معمرة مت زراعتها في ساحة املهد، إلى ما تعانيه نحو 13 مليون شجرة 
زيتون موجودة في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 19٦٧. وكانت سلطات االحتال اقتلعت 
هذه الشجرة باإلضافة إلى آالف غيرها لبناء اجلدار االستيطاني الفاصل، ومتكن احد الفاحن 

من إنقاذها بعد اقتاعها وزراعتها في الساحة واطاق اسم شجرة السام عليها.
 ودعا عّرام لفضح ممارسات واعتداءات املستوطنن خال موسم الزيتون واعتداءات اجليش 
االسرائيلي املستمرة على اراضي محافظة سلفيت داعيًا وزارة الزراعة واحلكومة لدعم الفاحن 
واملزارعن خصوصا وانهم "يواجهون اكبر مخاطر يتعرضون لها، مثل االستيطان، وبناء اجلدار 
الفاصل". ومن جهة اخرى دعا احتاد شباب النضال إلى االهتمام بشجرة الزيتون كونها تشكل 
احد ركائز االقتصاد، وقال إن على الفاح واجب كبير جتاه أرضه، وإن عليه أن يعطيها الكثير، 

خصوصاً في ظل استمرار االنتهاكات االسرائيلية املستمرة حلقوق شعبنا.

 طفل في طوباس يعثر
على مبلغ نقدي ويسلمه للشرطة

طوباس -عماد سعاده - عثر الطفل محمد اياد عبد التوفيق صوافطة "13 عاما" على مبلغ 
800 شيقل وسط مدينة طوباس وسلمه للشرطة  . وذكر بيان ادارة العاقات العامه و االعام 
بالشرطة ان الطفل صوافطة عثر على محفظة نقود اثناء جتواله برفقة اصدقائه في احد شوارع 

املدينة وبتسليمها الى احدى دوريات الشرطة املاره .
 وبدورها قامت الشرطة بالتعميم على املبلغ املالي باستخدام الوسائل املتاحة حتى متكنت من 
العثور على صاحبة املبلغ وهي سيدة مسنه من مدينة طوباس والتي اعربت عن شكرها وعرفانها 

للطفل صوافطة على امانته. 
من جهته قال مدير شرطة محافظة طوباس املقدم مقداد سليمان  ان شرطة احملافظة ستقوم 

بتكرمي الطفل صوافطة في مدرسته امام معلميه و زمائه .

"اصوات " ونادي اسالمي رام الله 
ينظمان يوما مفتوحا ألطفال ذوي إعاقة

رام الله- من احمد سليم -نظمت شبكة األهالي " أصوات" يوما مفتوحا مبناسبة عيد الفطر 
السعيد لألطفال ذوي اإلعاقة العقلية وأهاليهم بالتعاون مع نادي إسامي رام الله، وقد قدم النادي 

عدة فقرات ترفيهية والعاب شارك فيها األطفال وأهاليهم. 
وبينت الباحثة امليدانية غالية أبو الرب من شبكة أهالي " أصوات " التابع لإلغاثة الطبية 
الفلسطينية واملؤسسة السويدية لإلغاثة الفردية ضرورة مشاركة األهالي في هذه األنشطة التي 

تقوم بها الشبكة لتقوية العاقات بن األهالي ومؤسسات املجتمع احمللي.
كما أكدت الباحثة امليدانية رجاء أبو سامة على دور املؤسسات في دعم فئة املعوقن عقليا 

في املجتمع ودورهم الفاعل في مشاركتهم في هذه األنشطة وضرورة تبني قضاياهم. 
ويأتي هذا النشاط ضمن أهداف الشبكة بالتواصل مع األهالي ودمج األشخاص املعوقن في 
املجتمع وتبني املؤسسات واملجتمع احمللي دورهم في التعامل مع هذه الفئة املهمشة وضرورة تنظيم 
األهالي لتشكيل قوة ضاغطة للتأثير على صناع القرار في تطبيق قانون املعوق الفلسطيني وحقه 

بالعيش في حياة كرمية في ظل الدولة الفلسطينية.
 وفي نهاية النشاط قامت املنسقات في شبكة األهالي بتوزيع الهدايا على األطفال وتقدمي 
الشكر والتقدير لكل من شارك في دعم هذا النشاط وخصوصا مؤسسة بدران للهدايا والقرطاسية 

ونادي إسامي رام الله.

ورشة عمل حول استخدام
 تكنولوجيا الواقع االفتراضي

بيرزيت-احمد سليم-عقدت كلية الهندسة في جامعة بيرزيت  امس  ورشة عمل حول استخدامات 
تكنولوجيا الواقع االفتراضي، والتي نظمت خصيصا للمهندسن في نقابة املهندسن الفلسطينين إلطاعهم 
على هذه التكنولوجيا املتقدمة من خال استخدام أحدث نظم العرض في تطوير وخلق بيئة افتراضية 
بحيث يشعر املستخدم بأنه جزء من تلك البيئة. ورحب عميد كلية الهندسة د. عفيف حسن باملهندسن 
الذين حضروا الورشة، مؤكدًا على أهمية هذه التكنولوجيا حيث عملت كلية الهندسة حديثا على جتهيز 
نظام للواقع االفتراضي بتمويل من قبل البنك الدولي واالحتاد األوروبي من خال صندوق اجلودة في وزارة 

التربية والتعليم العالي وبالتعاون مع جامعة العلوم احلياتية النرويجية.

"حماس" تطالب مصر باالفراج
 عن دبابش وجميع معتقلي احلركة

غزة-ملراسل ے-استنكرت حماس استمرار اعتقال األمن املصري ألحد كوادرها البارزين محمد دبابش، 
السياسة متثل  وأن هذه  املصرية،  الفلسطينية  للعاقات  ويسئ  مبرر  االعتقال غير  أن هذا  مؤكدة على 
استخفافًا بحركة حماس وبالشعب الفلسطيني. وأوضح الناطق باسم حماس فوزري برهوم خال املؤمتر 
الصحفي الذي عقده في غزة أن اعتقال دبابش من قبل السلطات املصرية يكشف عن طبيعة العاقة مع 
غزة احملاصرة التي تعاطف معها كل العالم، الفتًا إلى أن دبابش هو أحد أعضاء احلوار الوطني الفلسطيني 
الذي شارك في جوالت حوارات القاهرة "ما يعني عدم اكتراث احلكومة املصرية بكونه شخصية اعتبارية، 
في  املصرية  الدولة  رسميًا على  قريب ضيفًا  وقت  كانت وحتى  رسمي  واقللع  لها  احترام شخصيات  وعللدم 
جوالت احلوار". وشدد برهوم على أنه من غير املقبول أن يتم السماح لشخصية اعتبارية بدخول مصر 
بطريقة قانونية في رحلة تعبدية وأن يعود من الديار املقدسة مباشرة إلى القاهرة ثم يتم اعتقاله دون أي 
مخالفة، "هذا تصرف غير معقول وغير مقبول ويتضمن خديعة واضحة، وكأن معبر رفح قد أصبح مصيدة 
للشخصيات االعتبارية"، مؤكدًا على عدم صحة "االدعاءات الباطلة" التي تؤكد ضبط كميات من األموال 
واألجهزة بحوزة دبابش، وأشار إلى أنه لم يقم بأي عمل ميس أمن مصر وسيادتها. ودعا برهوم احلكومة 
املصرية للرجوع إلى منطق احلكمة واإلفراج الفوري عن دبابش وعن املعتقلن في سجونها من أبناء الشعب 
الفلسطيني وحركة حماس ومنهم "أمين نوفل، معتصم القوقا"، مطالبًا املؤسسات احلقوقية واإلنسانية 
في مصر وخارجها بوقفة جادة وواضحة إزاء ما يحدث من اعتقاالت وتعذيب طالت عددا من أبناء الشعب 
الفلسطيني في مصر وكان منها حالة الشهيد "يوسف أبو زهري" الذي استشهد حتت التعذيب، داعيًا هذه 

املؤسسات الى العمل الفوري من أجل اإلفراج عنهم جميعاً.


