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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي بيت لحم             

 رقم المعاملة : 154ج/2017

معروض للبيع في العيزرية
قطعة ارض للبيع بمساحة 1300 متر مربع

موقع ممتاز
جميع الخدمات متوفرة

االتصال مع المالك  مباشرة
0546938995
0599252547

إعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
يعلن الطالع العموم انه تقدمت لدى دائرة تسجيل اراضي بيتلحم  معاملة البيع  رقم 154ج/2017 
على العقار الكائن بموقع (الملوى ووعر ال خنزير) من اراضي مدينة (بيت ساحور) والمسجل لدينا تحت 
الحوض  رقم 28005  قطعة رقم 69  وذلك على عقار ماري عيسى سايم بدره   حسب التفاصيل ادناه:  

البائع:   ماري عيسى سايم بدره .
الوكيــل الــدوري : كارلوس جورج كارلوس ســمور بموجــب الوكالة الدورية رقــم 2017/716 تاريخ 

2017/3/20 تصديق وزارة العدل الفلسطينية     . 
المشتري : عيسى جريس عيسى مصلح .                                   

الحصص المبيعة :  كامال .
فمــن لــه أي اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتراض رســمي خالل مدة اقصاها عشــرة ايام من 
تاريخ النشر بإحدى الصحف اليومية المحلية وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات المعاملة حسب 

القانون واألصول

دائرة تسجيل اراضي بيت لحم
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي عورتا

دولـــــة فلسطيــــن

وزارة الحكم المحلي 

بيع صهريج ماء بالظرف المختوم
 1) يعلن مجلس قروي عورتا عن طرح عطاء بيع صهريج ماء التابع لمجلس 

قروي عورتا بالظرف المختوم علما بان صهريج الماء :
Ivieco  -: نوع الصهريج الماء

موديل الصهريج الماء:- 2001
على الراغبين بالشراء مراجعة مجلس قروي عورتا ابتداءا من يوم  االحد 
الموافق 21.5.2017 ولغاية يوم االربعاء الموافق 31.5.2017  ولغرض 
معاينــة الصهريــج لمن يرغــب في ذلك يكــون يوم الخميــس الموافق 
25.5.2017 ويكون يوم االربعاء الموافق 31.5.2017 الساعة  11 ظهرا  

اخر موعد لتسليم الظرف المختوم وموعد فتح العطاء .
* اجور االعالن على من يرسو عليه العطاء .

*  علــى كل مــن يرغب فــي التقدم لهذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نســخة مــن العطاء من مقر مجلــس قروي عورتا مقابــل دفع مبلغ غير 

مسترد وقدره 100 شيكل. 
 لمزيــد من المعلومــات يرجى مراجعة مجلس قــروي عورتا وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي او االتصال على هاتف رقم 092595440 او جوال 

رقم  0599934892  او  0568866448

إعالن صادر عن مجلس التنظيم األعلى 
بشأن مشروع هيكلي تفصيلي لغاية اقامة مشروع اسكان 
لجمعية تعاونية على القطعة (18)  حوض (3) بيت امرين \ 

محافظة نابلس 
 قرر مجلس التنظيم األعلى في جلسته رقم (2017/5) تاريخ 2017/5/10  
بموجب القرار رقم (131) الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ 
والمتعلــق بالقطع (8،4،18) من حوض (3) من أراضي بيت امرين وذلك 
حســب المخططات المودعة في مقر الحكــم المحلي / نابلس وفي مقر 
مجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير لقرى شمال غرب نابلس.

ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي (15)  يوما من تاريخ نشر اإلعالن 
في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وذلك استنادا للمادتين (21 ) من 

قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 . 
 حسين األعرج 
وزير الحكم المحلي  
رئيس مجلس التنظيم األعلى 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/20 د
محكمة صلح حلحول

الرقم:  2016/389 

تبليغ موعد جلسة بواسطة النشر في القضية الحقوقية رقم 2016/389
الى المدعى عليه: ناصر عابد ســليمان عيايدة من ســعير – هوية رقــم 904859782 ومجهول محل 
االقامة حاليا. يقتضي حضورك الى محكمة صلح حلحول في يوم الثالثاء 2017/5/30 الساعة العاشرة 
صباحا في الدعوى الحقوقية رقم 2016/389 التي أقامتها ضدك شركة موبايل الوطنية الفلسطينية 
لالتصاالت المساهمة العامة المحدودة بواسطة المفوض بالتوقيع عنها ضرغام نمر مرعي- رام اهللا 
وكيلهــا المحامي علــي العمور والتي موضوعها المطالبة بمبلغ مالي قيمتها 62ر720 شــيكل، وعمال 
باحكام المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 يتوجب عليك 
الحضور في الموعد المحدد أو ارسال محام عنك ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها 
من قلم محكمة صلح حلحول وكذلك يتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبلغك هذا اإلعالن بواســطة النشــر في احدى الصحف المحلية وبعكس ذلك يجري بحقك 

المقتضى القانوني. 

حقوق محكمة صلح حلحول

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

5/20 د
دائرة تنفيذ الخليل

ورقة اخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في 
القضية التنفيذية 2016/1448

الى المحكوم عليه حاتم موسى محمد ابوموسى من الخليل حامل هوية 901692632 ومجهول محل 
االقامة حاليا، ليكن معلوما لديك انه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلسطيني قد تقرر وبتاريخ 
2017/5/3 إشــعارك أنه وبتاريخ 2016/4/13 قام المحكوم له مهران نور الدين مصباح شــاهين من 

الخليل وموضوعها تحصيل دين بموجب شيك عدد 1 وفقا للتالي: 
العملة القيمة  رقم الشيك  تاريخ االستحقاق  التسلسل 
شيقل  5000  3000008   2014/3/20  1

 حيث سجلت لدينا تحت رقم 2016/1448 تنفيذ الخليل. لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل 
او من تنيب عنك من تشــأ من المحامين أو غيرهم في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريخ نشــر هذا 

االخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ االجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب االصول.

مأمور تنفيذ الخليل/ غسان البكري 
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   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

المحكمة الشرعية في يطا

مذكرة تبليغ زواج صادرة عن محكمة يطا الشرعية
الى المدعوة: رحاب احمد عبد الحي عيد هاشــم من امريكا وســكانها. بناء على تعليمات ديوان قاضي 
القضاة بعدم اجراء عقد زواج الرجل المتزوج دون ابالغ زوجته االولى ابلغك أن زوجك محمد شــحدة 
ابراهيم الحساســنة من الشــيوخ وســكان يرغب بالزواج من زوجة ثانية على كتاب اهللا وسنة رسوله 

وعليه تم تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 22 شعبان 1438هـ الموافق 2017/5/18م.

قاضي يطا الشرعي 

فقد هوية
أعلن أنا رائدة سعدي عبد الشكور نتشة عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  999851207. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا حنين حازم جميل بدر عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  854369030. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا قاسم احمد محمد داود عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  859906851. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا معتصم حماد محمود شــريتح عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم  406450742. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا شفيق أحمد سالمة اعمر عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  906328257. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
طولكــرم –     أعلــن أنــا كفاح محمد ســعيد جــالد عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمــل الرقم  : 

913200879  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم

رقم المعاملة: 609 / ج/  2017 

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
 يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم السيدة : بنان مفيد كامل حمد اهللا   وذلك 
بصفتــه وكيــال بموجب الوكالة العامة  رقم : 2009/7487 تاريــخ 2009/12/10  الصادرة عن كاتب 

عدل طولكرم  
 وذلك لفتح معاملة بيع على القطعة رقم ( 14 + 351)   حوض رقم : 8505  من أراضي  طولكرم .  
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل فترة عشرة 

أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك) : مؤيد مفيد كامل حمد اهللا .    

اسم الوكيل: بنان مفيد كامل حمد اهللا   .    

     دائرة تسجيل أراضي طولكرم  
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مجلس القضاء األعلى

5/20 د
محكمة بداية طولكرم

دائرة التنفيذ-  الرقم : 5241 / 2016

 ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
 الى المحكوم عليه : عبد الكريم جهاد عبد الكريم ابو علي من ، عتيل  ،  ومجهول محل اإلقامة حاليا .   
عمال بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ   26/ 4 /2017 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم  5241/ 
2016  والتي موضوعها كمبيالة بقيمة 9136 شيكل شاملة للرسوم والمصاريف ،  فقد تقرر إعالمك 
حيث انه وعمال بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر إعالمك انه عليك ان تقم خالل خمســة عشــر 
يوما من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و / او اداء الدين الى  المحكوم له فادي تيسير عبد الفتاح 
ابو شايب من دير الغصون ، و اذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة 

التنفيذ الى مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك .
تحريرا في  30/ 4 / 2017

مأمور التنفيذ 
فارس شهوان 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية قلقيلية

إعالن طرح عطاء
 مشروع انشاء وتشطيب مبنى محالت تجارية وقاعة للتربية والتعليم

(Q.M. 22/05/17): رقم     
     تعلن بلدية  قلقيلية وبتمويل من لجنة التربية والتعليم المحلية عن 
طرح عطاء بالظرف المختوم إلنشاء وتشطيب مبنى محالت تجارية وقاعة 
للتربية والتعليم ، رقم Q.M.22/05/17، فعلى الشركات والهيئات المعنية 

بالتقدم للعطاء مراعاة الشروط التالية :
1. يمكــن للمعنيين بالتقدم للعطاء الحصول علــى المعلومات واالطالع 
على وثائق العطاء في وحدة المشــتريات والعطــاءات في بلدية قلقيلية 
ولالتصال على هاتف 2940014 09 / فاكس 2941403 09 ، أو التحدث مع 
م.نبيل برهم على الرقم  0597-992218  خالل ساعات الدوام الرسمي. 
2. أن يرفق المتقدم بالعرض كفالة تأمين ابتدائي بقيمة( 25000) شيقل 
وذلك بشيك بنكي مصدق أو كفالة بنكية و سارية المفعول لمدة ال تقل 

عن 120 يوماً من تاريخ فتح مظاريف العطاء.
3. العطاء مفتوح للشركات والهيئات المرخصة في الضفة الغربية وقطاع 
غزة والمصنفة لدى لجنة التصنيف الوطنية كمقاولي بناء درجة ثالثة او 

اعلى والمسجلين رسميا في دوائر الضريبة .
4. األســعار شــاملة جميع أنواع الضرائب والرســوم الضريبية وســارية 

المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء. 
5. يتم اســتالم وثائق العطاء باليد من وحدة المشــتريات في مقر بلدية 
قلقيلية ابتداء من يوم األحد الموافق 2017/5/21 وحتى نهاية دوام يوم 
األربعاء الموافق 2017/6/7 خالل ســاعات الدوام الرســمي مقابل رسم 

مالي مقداره (400) شيكل غير مستردة.
6. تنظم زيارة الموقع ويعقد اجتماع تمهيدي لإلجابة على استفســارات 
الراغبين في التقدم للعطاء الســاعة الحادية عشــرة صباح يوم األربعاء 

الموافق 2017/6/7 في مقر بلدية قلقيلية.
7. آخر موعد لتسليم العطاءات وفتح المظاريف هو الساعة الحادية عشرة 
صباح يوم األربعاء الموافق 2017/6/14 في مقر بلدية قلقيلية وبحضور 

من يرغب من المتقدمين للعطاء
7. يعتبــر هــذا اإلعالن جزءاً من وثائق العطــاء ، وتكاليف اإلعالنات على 

من يفوز بالعطاء.
 8.  البلدية غير ملزمة بأقل األسعار حيث يتم اإلحالة على العرض األفضل 

بعد التقييم الفني والمالي.    
باحترام....

 طارق اعمير
 رئيس بلدية قلقيلية
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االحتالل يقمع مسيرة تضامنية في يعبد

اعتصام ووقفة تضامنية مع األسرى المضربين في جنين
الجديدة-  الحيــاة  جنيــن- 
ت  ليــا لفعا ا صلــت  ا تو
جنيــن،  فــي  التضامنيــة 
المضربيــن  األســرى  مــع 
عــن الطعام داخل ســجون 
االحتالل، أمس، لليوم الرابع 

والثالثين على التوالي.
والوقفــة  االعتصــام   وأم
التضامنيــة، فعاليات وقوى 
جنيــن، ووفــد مــن أراضي 

الـ48، وذوو األسرى.
بمشاركة  أمس  يوم  وامتاز 
فاعلــة لوفــد مــن الداخل، 
المحررة  األســيرة  ترأســته 
وكان  نــي،  لجربو ا لينــا 
ممثلــي  اســتقبالهم  فــي 
ســمية  لر ا ت  سســا لمؤ ا
واألهليــة العاملة في مجال 
ت  لشــخصيا ا و الســرى  ا
ى  ســر أل ا و يــة  ر عتبا ال ا

المحررين.
فــي  المشــاركون  ورفــع 
الوقفــة التــي اقيمــت أمام 
مقابــل  التضامــن  خيمــة 
وســط  لكبيــر  ا لمســجد  ا
مدينة جنين، صور األسرى، 
تطالــب  هتافــات  ورددوا 
للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 

الهيئــات  وكافــة  األحمــر 
والمؤسسات الدولية، بالقيام 
بمسؤولياتهم تجاه األسرى 

المضربين.
وأشــار رئيس نادى االســير 
والهيئة القيادية العليا لدعم 
وإســناد االســرى في جنين 
راغب ابو دياك، الى ان االيام 
والساعات المقبلة، ستشكل 
عامــال حاســما فــي معركة 
عــن  بإضرابهــم  االســرى 
الطعام ما يستدعي تكثيف 

حجم التضامن معهم.
قعــدان  طــارق  وعاهــد 
جموع االســرى باالســتمرار 
بالفعاليات التضامنية معهم 
حتى تحقيق مطالبهم وعلى 

رأسها الحرية واالستقالل.
مــن جانبــه، ناشــد االمين 
للمعلميــن  االتحــاد  العــام 
الفلسطينيين سائد زريقات، 
جماهير شعبنا، القيام بأكبر 
حملة دعم وإســناد لألسرى 

المضربين عن الطعام.
وعاهــد طارق عالونة مدير 
التربيــة والتعليم في جنين 
االسرى بالمضي قدما على 
دربهم والدفاع عن حقوقهم 

االحتــالل  حكومــة  وحمــل 
المسؤولية الكاملة عن حياة 
االسرى في ظل استمرارهم 

باإلضراب عن الطعام.
وفي الســياق ذاتــه، نظمت 
لجان دعم وإسناد االضراب، 
وحركــة «فتح» فــي بلدات 
عرابة ويعبــد وجبع، وقفات 
مــن  لتضا ا خيــم  خــل  ا د
المنصوبة في مراكز البلدات 

الثالث.

في ســياق منفصل، قمعت 
قــوات االحتــالل، فــي بلدة 
يعبد، مســيرة تضامنية مع 
عــن  المضربيــن  األســرى 
الطعام في سجون االحتالل.

إن  محلية،  مصــادر  وذكرت 
اقتحمــت  االحتــالل  قــوات 
قنابــل  وأطلقــت  البلــدة، 
الصــوت واألعيــرة الناريــة 
المغلفــة بالمطــاط، اتجــاه 
المســيرة  في  المشــاركين 

التضامنية.
وأضافــت تلــك المصادر أن 
قوات االحتالل شنت عمليات 
تفتيش بدعــوى البحث عن 
شــبان يرشــقون المركبات 
 ، ة ر لحجــا با ية  لعســكر ا
مصعب  الشــاب  واحتجــزت 
ســاعات  لعدة  البــري،  بالل 
وأخضعتــه للتحقيــق، قبل 
أن تطلق ســراحه في وقت 

الحق.

جنين: مشاركون في االعتصام التضامني مع األسرى.

في اليوم العالمي للتنوع الحيوي 

«التعليم البيئي» يدعو لمقاضاة االحتالل على جرائمه البيئية
بيت لحــم- الحياة الجديدة- 
دعــا مركز التعليــم البيئي- 
الكنيســة اإلنجيلية اللوثرية 
ألراضــي  وا ألردن  ا فــي 
المقدسة، في بيان صحافي 
لمناسبة اليوم العالمي للتنوع 
الحيوي، الذي يصادف 22 أيار  
سنويا إلى مراجعة التوجهات 
وحمايتها،  بالبيئــة  الخاصــة 
وفــي مقدمتها اإلســراع في 
تنفيذ مسح شــامل لعناصر 
التنوع الحيوي في فلسطين، 
البيئيــة  التربيــة  وتوجيــه 
للتعامــل مع التنــوع الحيوي 
باعتبــاره ثــروة وطنية يمنع 

تدميرها أو المس بها.
وأضاف المركز أن فلســطين 
الحتــالل  ا نــي  تعا لتــي  ا
للتنوع  المدمــرة  وإجراءاتــه 
الحيــوي، عليها بــذل المزيد 
من النضال لمقاضاة إسرائيل 

على جرائمها البيئية، في كل 
وبخاصة  الدوليــة،  المحافل 
بعد االنضمام إلــى اتفاقات 

ومعاهدات بيئية دولية.
إقــرار  إلــى  البيــان  وأشــار 
لألمــم  لعامــة  ا الجمعيــة 
المتحــدة عــام  1993 لليوم 
العالمي للتنــوع الحيوي في 
29 كانون كأول يوم عالمي 
للبيئــة، بالتزامــن مع دخول 
االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
التنــوع الحيوي حيز التنفيذ، 
واســتمر االحتفــال بها حتى 
عــام 2000، حيــن نقل إلى 
22 أيار، احتفاء بذكرى (قمة 
األرض)، ولكثرة المناســبات 
والفعاليات الواقعة في كانون 
األول. وذكــر المركز بفوائد 
التنوع الحيــوي االقتصادية، 
الــذي يوفر األســاس للحياة 
على األرض، فيما تســاهم 
والجينــات  البريــة  األنــواع 
داخلهــا  الفعالــة  والمــواد 
مســاهمات هائلة في تطور 
كافة أنشطة الحياة، وبخاصة 

في مجاالت: الزراعة والطب 
والصناعــة. وبيــن المركــز 
فوائــد التنــوع الحيــوي في 
الزراعة والبيئــة، مؤكدا أن 
 فقدان التنوع الحيوي ال يحد
مــن فــرص النمــو المتاحة 
لنا فحســب، بل ويضع أمننا 
الغذائــي فــي خطــر. حيــث 
تصبح الزراعة أقل قدرةً على 
التكيف مــع التغيرات البيئية 
مثــل االحتباس الحــراري أو 
الجفــاف أو التصحر أو ظهور 
آفــات وأمراض جديــدة، ما 
يهدد األمن الغذائي .وتطرق 
إلى نمو السياحة البيئية كأحد 
األمثلة لالتجاه الحالي لتنوع 
أنماط الســياحة في العالم.  
وكــرر المركــز الدعــوة إلى 
غرس األشــجار األصيلة في 
فلسطين، واقتراح الئحة من 
10 أنواع من األشجار األصلية 
لتكثيف زراعتها خالل عامي 
وهــي:   2 0 1 8 و   2 0 1 7
والقيقب،  والبطم،  الخروب، 
لزعــرور،  وا والســريس، 

والصفصــاف،  والســنديان، 
والســويد  البري،  واإلجاص 
البيــان  واختتــم  والســدر. 
بتسليط الضوء على  قائمة 
الطيور فــي الضفة الغربية 
وغزة التي أصدرها المركز، 
كونهــا األولــى مــن نوعها، 

والتــي وثقــت (373) نوعــا 
تشــمل (22)  الطيــور  مــن 
رتبــة و(64) عائلة أساســية 
و (30) عائلة فرعية و (186) 
جنسا، والتي جرى تحجيلها 
ورصدها ومراقبتها وتوثيقها 

في الضفة الغربية وغزة.

وفد طبي ايطالي يبدأ مهمة تطوعية
 في مستشفى رام اهللا الطبي

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- اســتضافت جمعيــة إغاثة أطفال 
فلســطين، بالتعــاون مــع وزارة الصحــة، وفــدا طبيــا ايطاليا 
متخصصا في جراحة القلب لألطفال في مجمع فلسطين الطبي 
بــرام اهللا. وبدأ الوفد مهمته التطوعية، أمس، ولمدة أســبوع 
كامل، حيث سيشــخص الحاالت المرضيــة، ومن ثم فحصها، 
ثم إجــراء العمليات الجراحية المتخصصــة، وتدريب الطواقم 
الطبية المحلية. ويترأس الوفد اإليطالي جراح القلب لألطفال 
د.فينتشــنزو لويسي، يرافقه طبيبة القلب لألطفال د. روبرتا 
كابيانا، والجراح فيفيان بادر، وأربعة أطباء تخدير هم د. باولو 
دي سارتو، ود.كورنل ماروسيك، ود. كريستينا كارولو، ود.جوليا 
بريــزي، ومعهم اختصاصيــي اإلرواء القلبــي دانيلو كالوجرو 

وفيدريكا رافين والممرضة ارينا مارتينلي وانجيال بريندن. 
يذكــر أن الوفد اإليطالي قد قام بزيارة مناطق الضفة وقطاع 

غزة أكثر من 30 مرة.

«القدس المفتوحة» تنضم إلى الرابطة 
األوروبية لمدارس الخدمة االجتماعية

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- أعلــن أمــس عــن 
انضمام جامعة القــدس المفتوحة، إلى الرابطة 
األوروبية لمدارس الخدمة االجتماعية، التي تضم 
فــي عضويتها أكثر مــن 300 مدرســة وجامعة 
ومؤسســة تعليم عال تدعــم التعليم في مجال 
الخدمة االجتماعية. وتلقى رئيس جامعة القدس 
المفتوحة د. يونس عمرو، اليوم الســبت، رسالة 
رســمية من رئيس الجمعيــة األوروبية لمدارس 
العمــل االجتماعــي ومقرها فرنســا، يؤكد فيها 

هذا االنضمام.
وأوضــح رئيس الجمعية أن هــذه الرابطة تعمل 
على تطوير تعليم الخدمة االجتماعية في جميع 
أنحــاء أوروبــا، من خــالل تعزيز جــودة التعليم 
فــي مجال الخدمة االجتماعية، وتشــجيع التبادل 
الدولي، وتوفيــر منتديات لتبادل األبحاث والمنح 
الدراســية في الخدمــة االجتماعيــة، فهي تمثل 
التعليــم فــي مجــال الخدمــة االجتماعيــة على 
المســتوى األوروبي فــي المفوضيــة األوروبية 
ومجلس أوروبا ومــع المنظمات الدولية األخرى، 

مؤكــدا التــزام الرابطــة بجميــع إعالنــات األمم 
المتحدة واتفاقياتها المتعلقة بحقوق اإلنســان، 
باعتبارها حقوقا غير قابلة للتصرف، وهي أساس 
الحرية والعدالة والسالم. وقال عمرو: إن انضمام 
الجامعــة إلى الرابطة األوروبية لمدارس الخدمة 
االجتماعيــة، يؤكد انها تحقــق اختراقات علمية 
وأكاديمية مهمة في المؤسسات الدولية الكبرى، 
نتيجة لقدرتها على تقديم أفضل الخدمات بأحدث 
الوســائل والتقنيــات». وأشــار إلى أن من شــأن 
ذلــك فتح آفاق جديدة للطلبة والباحثين لتطوير 
قدراتهــم، من خالل تبادل الخبرات والمعارف مع 
أكبر رابطة للخدمة االجتماعية في العالم. وبين 
عميد كلية التنمية االجتماعية واألسرية د. عماد 
اشــتية أن انضمام الجامعة لهذه الرابطة يشكل 
مدخال مهما لحصول تخصص الخدمة االجتماعية 
على االعتمادات الدولية، مؤكدا أن جودة تخصص 
الخدمة االجتماعية الذي تطرحه الجامعة ونوعيته 
يعزز من ثقة خريجينا، ويجعلهم أكثر قدرة على 

التنافس في المجالين األكاديمي والمهني.

الهباش يطلع برلمانيين ومتضامنين 
برتغاليين على التطورات الفلسطينية

الوجــود وقامت مكانها دولة االحتالل، 
والويــالت  النكبــات  عليهــم  وتوالــت 
والعالــم صامت يتفــرج وضميره في 
ســبات عميــق. واســتعرض قاضــي 
القضــاة، مطالب االســرى المضربين 
عن الطعام لليوم الـ34، مشيرا الى ان 
معاناة شعبنا مستمرة من خالل اللجوء 
والشــتات بســبب اســتمرار االحتــالل 
االســرائيلي ألراضي دولة فلسطين، 
وأن كل ما يريده الشعب الفلسطيني، 
هو انهاء هذا الفصل األســود وإقامة 
القانــون  حســب  فلســطينية  دولــة 
الدولــي، والشــرعية الدولية، شــاكرا 
للبرلمــان والشــعب البرتغالــي علــى 
جميع المواقف التضامنية مع الشــعب 
الفلســطيني. من جانبــه ابلغ رئيس 
لجنــة الصداقة البرلمانيــة البرتغالية 
دياش،  برونــو  النائــب  الفلســطينية 
الهبــاش، بقــرار دعم وتأييــد اضراب 
األســرى الفلســطينيين في السجون 
عليــه  صــوت  والــذي  اإلســرائيلية، 
الماضي،  األسبوع  البرتغالي  البرلمان 
مؤكــدا وقوفهــم إلى جانب األســرى 
المضربين عــن الطعام. وقال رئيس 
لجنــة الشــؤون الدســتورية وضمــان 
الحريات في البرلمان البرتغالي النائب 
باسيالر دي فاسكنسيلوش، «إن وقف 
االنتهاكات اإلسرائيلية، وضمان حقوق 
وحرية الشــعب الفلسطيني، هي من 
أحــد واجبات ومســؤوليات هذه اللجنة 

البرلمانية».

رام اهللا- الحياة الجديدة- اطلع قاضي 
قضاة فلســطين، مستشــار الرئيس 
اإلسالمية  والعالقات  الدينية  للشؤون 
محمــود الهبــاش، أمــس، أعضاء في 
البرلمــان البرتغالي ولجنــة الصداقة 
الفلســطينية،  البرتغالية  البرلمانيــة 
باإلضافــة الــى نــواب مــن االحــزاب 
البرتغاليــة وعــدد مــن المتضامنيــن 
الدولييــن، والعديــد مــن مؤسســات 
المجتمع الدولي، على تطورات االوضاع 
علــى الســاحة الفلســطينية، خاصة 

تطورات إضراب االسرى. وقال الهباش 
خالل اللقاء الذي عقد في مقر البرلمان 
البرتغالي في العاصمة لشــبونة: «ان 
الشعب الفلسطيني يعاني من الظلم 
ويقــع عليــه العــدوان منذ مــا يقارب 
المائــة عــام عندما صدر وعــد بلفور 
المشــؤوم من قبــل ســلطة االنتداب 
البريطانــي وما تال تلــك الجريمة من 
جرائم يندى لها ضمير االنسانية عندما 
هجر الفلسطينيون من بيوتهم ودمرت 
قراهــم ومدنهــم، وتمــت إزالتها عن 


