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جمعية الهالل األحمر الفلسطيني

إعالن طرح عطاء للمرة الثانية لشراء وتوريد 
سماعات طبية

11/ADM/2017
تقــوم جمعية الهالل األحمر الفلســطيني وبالتعاون مع بنك فلســطين، وضمن 
حملة» بدي أســمع» لجمع التبرعات يعود ريعها في توفير سماعات طبية للحاالت 
االكثــر احتياجــا من ذوي االعاقة الســمعية، والتزاما بهذا المشــروع، فإن جمعية 
الهالل األحمر الفلسطيني تدعو الشركات المرخصين والمؤهلين والراغبين الى 

المشاركة في عطاء توريد سماعات طبية. 
فعلى الشركات المسجلة والراغبة بالمشاركة، التوجه لمقر الجمعية لشراء كراسة 
العطاء وذلــك اعتباراً من يوم الثالثاء الموافق 2017/07/04 ولغاية يوم الثالثاء 
الموافق 2017/07/11 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة  بعد الظهر، 
ما عدا يومي الجمعة والســبت، الكائن في شارع القدس الرئيسي – البيرة، دائرة 

المشتريات، الطابق السادس. 
للموردين المؤهلين والمرخصين الحق في االشتراك، علماً بأن آخر موعد لتقديم 
العــروض هو يوم الثالثاء الموافــق 2017/07/18 حتى الســاعة الواحدة ظهراً، 
وذلــك في صندوق المناقصــات الموجود في االدارة بمقــر جمعية الهالل األحمر 

الفلسطيني الكائن في البيرة.
1. ثمن كراسة العطاء 100 شيكل غير مستردة   

2. يتم تقديم كفالة دخول عطاء بقيمة 5%.
3. الجمعية غير ملزمة بأقل األسعار.

4. رسوم اإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
لالستفسار يمكن االتصال مع دائرة المشتريات بجمعية الهالل األحمر الفلسطيني 

على األرقام التالية:
هاتف 022978536، فاكس 022406518

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
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إعالن اعادة طرح عطاء
توريد احتياجات كيميائية – مختبرات الكيمياء 

 عطاء رقم ع/2017/20
تعلــن جامعة فلســطين التقنية - خضوري عن اعــادة طرح عطاء توريد 
احتياجــات كيميائيــة – مختبرات الكيميــاء، تبعا للشــروط والمواصفات 
الموضحة في كراســة ووثائق العطاء، فعلى الشــركات ذات االختصاص 
والمسجلة رسميا وترغب في المشاركة مراجعة قسم اللوازم و المشتريات 
في الجامعة للحصول على نسخة العطاء من كراسة المواصفات ووثائق 

العطاء.
1. يكون آخر موعد لتقديم عروض األسعار هو نهاية دوام يوم االربعاء 

الموافق 2017/07/12 وذلك ساعات الدوام الرسمية. 
2. يتم اســتيفاء مبلغ (100) شــيكل كرسوم غير مســتردة ثمنا لكراسة 

العطاء.
3. تقدم االسعار بالشيكل وتشمل جميع انواع الرسوم والضرائب بما فيها 

ضريبة القيمة المضافة. 
4. إرفاق شيك بنكي مصدق أو كفاله بنكية بنسبة ال تقل عن (%5) من 
القيمة االجمالية للعطاء وساري المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ اإلقفال. 

5. أجور النشر واإلعالن على من يرسو عليه العطاء.
6. تودع عروض األسعار مسجال عليها رقم العطاء وموضوعه في صندوق 

العطاءات حسب العنوان أعاله . 
7. بإمــكان الشــركات الحصــول علــى كراســة العطاء من خــالل البريد 
االلكترونــي  procurement@ptuk.edu.ps  شــريطة ابراز وصل الدفع 

عند تسليم العرض الى اللوازم والمشتريات. 
8. لالستفسار يمكن االتصال بجامعة فلسطين التقنية – خضوري على 

هاتف رقم 2671026-09 داخلي 2507 أو فاكس رقم 09-2688182
مع المودة واالحترام 

إدارة الجامعة
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية
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محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2014/6984 

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في الملف 
التنفيذي رقم (2014/6984)  حسب نص المادة 1/123 

الى كل من: 
الى المحكوم عليه/ عليها: صالح حســن صالح ســليمان حامل هوية (906289897) / رام اهللا - مقابل وزارة 

االوقاف. 
نعلمك أن المحكوم لها: الشركة الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي / وكيلها المحامي مرسي حسين 

وبتاريخ 2014/11/23 قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ سند رهن الشقة تأمينا لدين بقيمة (150000) 
مئة وخمسون الف دوالر امريكي باالضافة الى الرسوم والمصاريف، وبتاريخ 2012/12/29 تعذر تبليغه بالذات 
وبتاريخ 2015/2/24 حضر المحكوم عليه بالذات وأقر بقيمة الدين، وبتاريخ 2015/3/22 تم الحجز على الشقة 
رقم (2) الطابق رقم (2) البناية رقم (2) الواقعة على قطعة األرض رقم (81) حوض رقم (28) حي (12) من 
اراضي البيرة، وبتاريخ 2015/5/24 تم تنظيم محضر وضاعة اليد من قبل الخبير المســاح ســمير الشريف، 
وبتاريخ 2015/8/5 تم تبليغه بمحضر وضاعة اليد بواسطة زوجته الساكنة معه، وبتاريخ 2015/10/26 قرر 

قاضي التنفيذ اعداد قائمة شروط البيع للمباشرة ببيع قطعة األرض المحجوزة بالمزاد العلني. 
* ملكية العقار: العقار الممثل بالشــقة رقم 222 وهي الشــقة الشــمالية الشــرقية من الطابق الثاني من 
العمــارة الوســطى من العمارات الثالث القائمة على قطعــة األرض رقم 81 من حوض المدينة رقم 28 حي 
الدوارة رقم 12 من اراضي مدينة البيرة، والبالغ مساحتها 115 مترا مربعا وما يتبعها من حصتها من االجزاء 
المشــتركة مسجلة لدى دائرة تسجيل األراضي التابعة لســلطة األراضي الفلسطينية باسم المحكوم عليه 

صالح حسن صالح سليمان والحصة كامال. 
* موقع العقار: تقع األرض التي تحتوي الشــقة على تقاطع شــارع الجنان مع شارع الشيخ حمام، الى الشرق 
من وزارة االوقاف والشؤون االسالمية حوالي 100 متر، بين خطي طول 170509 - 170583 وخطي عرض 

 .145196 - 145100
* تصنيف العقار: تقع األرض التي تحتوي الشقة ضمن الحدود التنظيمية لمدينة البيرة ومشمول بمشروعها 

الهيكلي المصدق ومصنفة منطقة سكن (ب). 
* أوصاف العقار: تقع األرض التي تحتوي العقار في منطقة ســكنية مكتظة نســبيا ومحاطة بعدد كبير من 
العمارات الســكنية والمحالت التجارية، وفي منطقة منخفضة »قريبة من وادي الجنان« وترتفع حوالي 812 
مترا عن مستوى سطح البحر، وهي مشمولة بكافة الخدمات من طرق معبدة وأرصفة وانارة ومياه وكهرباء 
وهاتف وغيرها. وقريبة من المدارس والمؤسســات العامة ومن المحالت التجارية. وأرض العقار مســتطيلة 
الشكل محاطة بثالثة شوارع، من الجهة الشمالية شارع الشيخ حمام وهو شارع معبد عرضه التنظيمي عشرة 
أمتار ويؤدي الى مقام الشيخ نجم ومدرسة أمين الحسيني، ومن الجهة الغربية شارع الجنان وهو شارع معبد 
عرضه التنظيمي عشــرة أمتار، ومن الجهة الجنوبية شــارع فرعي عرضه التنظيمي ستة أمتار، وعلى أرض 
العقار ثالث بنايات أقدر عمرها حوالي عشرين عاما، وهي مبنية من الحجر البلدي ومكحل وسطحه ممدود 
ومعزول، وكافة الشــقق والمحالت جاهزة ومسكونة البناية الشمالية تتكون من ستة طوابق تشكل خمسة 
محالت تجارية ومخزن في طابق التسوية وستة عشر شقة سكنية باالضافة الى بيت الدرج ومواقف للسيارات، 
والبناية الوسطى تتكون من ستة طوابق تشكل ستة محالت تجارية ومسجد في طابق التسوية وستة عشر 
شقة سكنية باالضافة الى بيت الدرج ومواقف للسيارات، والبناية الجنوبية تتكون من سبعة طوابق تشكل 
ســبعة محالت تجارية وثالثة وعشــرون شــقة ســكنية باالضافة الى بيت الدرج ومواقف للسيارات، والشقة 
موضوع ملف التنفيذ هي الشــقة الشــمالية الشرقية من الطابق الثاني من العمارة الوسطى ما عدا سطحها 
ويتبعها حصتها من األجزاء المشتركة من كامل القطعة وهي ارض العقار عدا البناء القائم عليها ومساحتها 
3.371 متر مربع، ومحول كهرباء مســاحته 30 متر مربع واســوار مشتركة بطول 167 متر بسماكة 20 سم، 
وحصتها من االجزاء المشــتركة في البناية الوســطى وهي: مطلع درج في طابق التســوية بمساحة 24 متر 
مربــع، ومطلــع درج ومنورين في الطابق االرضي بمســاحة 74 متر مربع، ومطلــع درج ومنورين مكرر في 
الطابق االول والثاني والثالث والرابع بمساحة 34 متر مربع، وسطح البناية بمساحة 470 مترا مربعا، وسطح 
الدرج والمناور بمســاحة 34 مترا مربعا، ومواقف ســيارات بمســاحة 499 متر مربع، الشقة موضوع التقرير 
وهي الشــقة الشــمالية الشرقية من الطابق الثاني، ويقيم فيها المحكوم عليه وأسرته، وتتكون الشقة من 
ثــالث غرف نــوم وحمام خاص بغرف النوم وحمام ضيوف ومطبخ وصالة جلوس وطعام، التشــطيب بدرجة 
متوسطة، البالط كراميكا من النوع البسيط وخزائن المطبخ من الخشب النوع العادي بعرض مترين أباجورات 
بالستيك مع حديد حماية، االبواب الداخلية خشب كبس بحاجة الى صيانة ودهان، الحمام يتكون من مرحاض 
ومغسلة وشاور على البالط، حمام الضيوف مغسلة ومرحاض الباب الخارجي من الحديد الكبس، وفي الشقة 

تمديدات وروديترات تدفئة مركزية، الدهان من النوع العادي. 
* قيمة العقار: تم تقدير قيمة العقار (الشقة المعروض للبيع) مع حصتها في األجزاء المشتركة بـ (45.000) 

خمسة وأربعون ألف دينار أردني. 
وتم تعيين جلسة لنظر االعتراضات في يوم الخميس الموافق 2017/7/20 وفي حال عدم تقديم أي اعتراض 
تكون جلســة المزاودة يوم الخميس الموافق 2017/8/24، فعلى من يرغب بالشــراء التوجه الى دائرة تنفيذ 

رام اهللا ودفع 10 % من قيمة األرض المعروضة للبيع. 

مأمور التنفيذ 

المجلس االقتصادي الفلسطيني 
للتنمية واالعمار (بكدار) 

اعالن طرح عطاء 
مشروع االعمال الخارجية لمستشفى هوغو 

تشافيز للعيون - ترمسعيا 
يعلن المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واالعمار (بكدار) وبتمويل 
من الحكومة الفنزويلية وبالتعاون مع وزارتي الخارجية والصحة عن طرح 
عطاء االعمال الخارجية لمستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا. 
يمكــن الحصــول علــى وثائق العطــاء ابتداء من يــوم الثالثــاء الموافق 
2017/7/4 مقابــل رســم مالي ال يرد مقــداره 100 دينار وذلك من مقر 
المجلس الكائن في البيرة - شارع رام اهللا القدس - خلف كلية التمريض. 
ان هذه المناقصة مفتوحة للمقاولين المصنفين أبنية / طرق من الدرجة 
االولى وثانية والمؤهلين لدى بكدار علما بأن آخر موعد لتسليم الوثائق 
وفتح المظاريف هو الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم الثالثاء الموافق 

2017/7/18 في مقر المجلس الكائن في البيرة. 
يجــب أن تكون كافة العطاءات مصحوبة بتأمين أولي مقداره 15.000 $ 
دوالر امريكي وذلك على شــكل كفالة بنكية او شيك بنكي مصدق على 
ان يكون عرض االســعار ساري المفعول لفترة 60 يوما والكفالة سارية 

المفعول لفترة 90 يوما من تاريخ االقفال. 
ســوف يعقد اجتمــاع لالجابة على استفســارات المقاوليــن يتبعه زيارة 
للموقع وذلك يوم الثالثاء الموافق 2017/7/11 الســاعة العاشرة صباحا 

في مقر المشروع. 
مالحظة: 1 - رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

لمزيد من االستفســار يمكــن االتصال مع دائرة المشــاريع على االرقام 
التالية: 

هاتــف رقــم: 2974340 - 02 فاكس رقــم: 2974342 - 02 مكتب ادارة 
ومراقبة المشاريع / بكدار .
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إعالن طرح عطاء 
تلزيم الكافتيريا الرئيسية ومقهى مبنى الشهيد ياسر 
عرفات ومقهى مبنى كلية العلوم في جامعة الخليل

تعلن جامعة الخليل عن رغبتها في طرح العطاءات التالية:
1)  تشــغيل الكافتيريا الرئيسية الواقعة في الطابق االول من مبنى الشهيد 

ياسر عرفات.
2) تشغيل مقهى الطابق الثاني في مبنى الشهيد ياسر عرفات.

3) تشغيل مقهى الطابق االول في مبنى الملك فيصل (كلية العلوم).
فعلــى مــن يرغب بالتقدم ألحد المواقع أو جميعها شــراء نســخة العطاء من 
دائرة اللوازم والمشتريات في مبنى الشيخ محمد علي الجعبري الطابق الثاني 
مقابل وصل من الدائرة المالية بمبلغ 100 شــيكل لكل موقع غير مســتردة، 
وذلك اعتبارا من يوم الثالثاء الموافق 2017/7/4 ولنهاية دوام يوم الخميس 

الموافق 2017/7/13.
يمكــن لمــن يرغــب بمعاينــة المواقع التنســيق المســبق مع دائــرة اللوازم 

والمشتريات خالل ساعات الدوام الرسمي.  
مالحظات:

* الجامعة غير ملزمة بأعلى األسعار.
* يوجد امكانية لتلزيم كل موقع على انفراد.

* على المشترك إيداع شيك بنكي ( كفالة دخول عطاء)  %5من قيمة العطاء.
* رسوم االعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

* يجب تقديم األسعار بعملة الدوالر.
* يتم تسليم العطاء بالظرف المغلق والمختوم لكل موقع لوحده لدائرة اللوازم 

والمشتريات حتى نهاية دوام يوم الخميس 2017/7/13.
www.hebron. لمزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة االلكتروني *

. edu
* لالستفسار االتصال برقم (2220995 ) الداخلي (175).

دائرة اللوازم والمشتريات 
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«القدس المفتوحة» و«غرناطة» تبحثان التبادل الثقافي واألكاديمي بينهما الخليل: لجنة األعمار تقدم شكوى لألمم المتحدة حول اعتداءات االحتالل على الحرم اإلبراهيمي
الخليل- الحياة الجديدة- وسام الشويكي- قالت لجنة اعمار الخليل، في 
بيان لها أمس، إنها تقدمت مؤخراً بشــكوى ضد االنتهاكات االحتاللية 
بحــق الحرم اإلبراهيمي الشــريف في مدينة الخليــل، لدى المقررين 
الخاصيــن في األمم المتحــدة؛ وهم المقرر الخــاص المعني بحقوق 
اإلنســان في األراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967، والمقرر 
الخاص المعني بالحقوق الثقافية، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين 
أو المعتقد، باإلضافة لشــعبة اإلجراءات الخاصة في مفوضية حقوق 
اإلنســان UNOHCHR.وأوضح مدير عام لجنة اإلعمار، عماد حمدان، 
أن ما يتعرض له الحرم اليوم من محاوالت تهويد وما يحاك ضده من 
اجراءات لتضيق الخناق على المصلين يأتي حلقة في سلسلة األطماع 
الصهيونيــة في الحرم اإلبراهيمي التي بدأت منذ بداية االحتالل عام 
1967؛ حيث شــهد الحرم اعتداءات متكررة تســتهدف نزعه من أيدي 
المسلمين والسيطرة عليه وتحويله لكنيس يهودي. وأضاف، في سياق 
وصفه لما يتعرض له الحرم من انتهاكات على أيدي سلطات االحتالل 
والمســتوطنين: وال أدل على ذلك مــن المجزرة الرهيبة التي ارتكبها 
أحد غالة المستوطنين في منتصف شهر رمضان عام 1994 وما تالها 
مــن تقســيم للحرم اإلبراهيمــي ونزع أكثر من %60 منه وتســليمها 
للمستوطنين اليهود، ويشهد الحرم اإلبراهيمي يومياً وبشكل متكرر 
منعــاً لرفع اآلذان عن مآذنه، حيث يمنــع رفع اآلذان بما يزيد عن 600 
مرة في العام، كما يقيم المستوطنون االحتفاالت الصاخبة داخله وفي 
ساحاته ويتم رفع األعالم اإلسرائيلية عليه في محاولة لتأكيد أحقيتهم 
في تملكه والسيطرة عليه بالكامل.والحرم االبراهيمي الذي يعد أهم 
المقدســات اإلسالمية في فلســطين، ويقع في وسط البلدة القديمة 

فــي قلــب مدينة الخليل، مقــام منذ أكثر من ألفي عــام ويحتوي في 
مغارته السفلية على قبور عدد من األنبياء وزوجاتهم عليهم السالم، 
وهــو مســجد كبير لم تنقطع الصــالة فيه على مــر التاريخ. وتترقب 
الخليــل اعالن انضمامها الى الئحة التراث العالمي لدى «اليونســكو» 
لمــا تتمتــع به من مكناتة دينية وتاريخيــة وثقافية على مر العصور. 
وبينــت الوحــدة القانونية التابعة للجنة االعمــار، إن حكومة االحتالل 
حاولــت عــام 2010 ضم الحــرم اإلبراهيمي لالئحة التــراث اليهودي، 
وفــي عام 2016 قامت ســلطات االحتالل بإضافــة غرفتين حجريتين 
أمام مداخل الحــرم اإلبراهيمي بدعوى اإلجراءات األمنية حيث تجري 
مضايقات للمصلين أثناء مرورهم وتفتيشهم بشكل استفزازي مهين 
داخــل هذه الغرف، هذا عدا عن تشــويه البناء الجديد للصرح التراثي 
المعمــاري القائم، وتحطيم بالط أثري قديم كان موجوداً تحت البناء 
الجديد.كما يســبق مدخل وبوابة الحرم اإلبراهيمي عدد من الحواجز 
العسكرية التي تعمل على عرقلة مرور المصلين والزائرين وال يتردد 
الجنــود القائمون عليها من إطالق النار اتجاه المواطنين ما يؤدي إلى 
استشــهادهم أو إصابتهم بجروح مختلفة.وأضــاف مدير عام اللجنة، 
حمدان، أنها طالبت المقررين الخاصين بالتحقيق فيما ترتكبه إسرائيل 
من انتهاكات واعتداءات داخل المسجد اإلبراهيمي وحوله، وفقاً لمبادئ 
وأسس القانون الدولي ومؤتمر جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت 
الحرب، كما طالبتهم بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى موقع المسجد 
اإلبراهيمي إلجراء مزيد من التحقيقات وجمع المعلومات، على أن يقدم 
تقريراً شامالً للتوصيات واالستنتاجات بشأن تلك االنتهاكات لمفوضية 

حقوق اإلنسان والجمعية العامة لحقوق اإلنسان.

الجديــدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
بحثــت ندوة عقدتهــا جامعة 
القــدس المفتوحــة بحضور 
نخيــل  أ خوســيه  لباحــث  ا
ر  فيســو و بر ) خمينيــس 
التاريــخ المعاصــر والعضــو 
الفاعل بمعهد الســالم وحل 
الصراعات في جامعة غرناطة 
اإلسبانية) سبل تعزيز تبادل 
األكاديمييــن والطلبــة بيــن 
الجامعتين من خالل برنامج 
وعقــدت  (إيراســموس+).  
النــدوة بمقــر الجامعــة في 
رام اهللا بحضــور د. نضــال 
الجيوسي ممثل بعثة التعاون 
األوروبــي في  الفلســطيني 
التعليم العالي في فلسطين 
وبحضــور  (إيراســموس+)، 
وأكاديميين مهتمين  باحثين 
مــع  األكاديمــي  بالتبــادل 
الجامعات اإلسبانية وبالتاريخ 

المعاصر.
وقال أ. د. يونس عمرو رئيس 
جامعة القدس المفتوحة، في 
جلسة ترحيبية سبقت الندوة، 
إن «القدس المفتوحة» جامعة 
منظمة التحرير الفلسطينية 
اعتمــدت التعليــم المفتــوح 
وأخــذت  نفســها  وطــورت 
بوســائط التعلم اإللكتروني 
مــن  حديثــاً  تمكنــت  حتــى 
توفير جميع وســائط التعلم 
اإللكتروني بإنشائها فضائية 
واعتمدت  التعليمية،  القدس 
كذلك التعليــم المدمج الذي 
يــزاوج بين نمطــي التعليم 
المفتوح والتعلم اإللكتروني 
وهو النموذج الجديد المعتمد 

عالمياً.
وأوضح أ. د. عمرو أن الجامعة 
تقوم على (19) فرعاً ومركزاً 
دراســياً في الضفــة وقطاع 
غزة، تخــدم (60) ألف طالب 
وطالبــة، وتقوم على ثماني 
تخصصاً،  كليات تطرح (25) 
وبهــذا تعــد الجامعــةُ عمادةَ 
الفلسطيني،  العالي  التعليم 
يقــول: «نتطلع للتعاون بين 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
وجامعة غرناطة في مختلف 

المجاالت».
إلــى ذلــك قال نائــب رئيس 
الجامعة للشؤون األكاديمية أ. 
د. سمير النجدي إن الهدف من 
هذه الندوة هو زيادة التبادل 
األكاديمــي بيــن فلســطين 
بيــن  وتحديــداً  وإســبانيا، 

المفتوحة  القــدس  جامعتي 
وغرناطة، مرحبــاً بالحضور 
باســم رئيس الجامعــة أ. د. 
يونــس عمرو، ومشــيراً إلى 
بتطويــر  الدائــم  اهتمامــه 
العالقات الثقافية واألكاديمية 

مع مختلف الجامعات.
وأوضــح أن الجامعة تســعى 
األكاديمي  التبــادل  لتعزيــز 
بين جامعة القدس المفتوحة 
ومختلف الجامعات في العالم 
العربي وأوروبا بهدف تبادل 
تبــادل  وكذلــك  الخبــرات، 
ابتعاث الطلبة بين الجانبين، 
برنامج  إلــى  الشــكر  مقدماً 
ودوره   ( ســموس+ يرا إ )
فــي تفعيــل تبــادل الطلبة 
لتبــادل  ا و ديمييــن  ألكا وا
لقــدس  ا بيــن  فــي  لثقا ا
المفتوحــة ونظيراتهــا فــي 
إسبانيا ومختلف دول االتحاد 

األوروبي والعالم.
من جانبه، قدم البروفيسور 
خمينيس عرضاً في الجلسة 
األولى حول التبادل األكاديمي 
مــع جامعة غرناطة، وأشــار 
غرناطــة  جامعــة  أن  إلــى 
متخصــص  مركــز  لديهــا 
الصراعات،  وحــل  بالســالم 
وهي مؤسســة تعليمية غير 
سياســية تطمح للتعاون مع 
جامعــة القــدس المفتوحة، 
مشيراً إلى أن عمل الجامعة 
في فلسطين يهدف إلى دعم 
الشــعب الفلسطيني بشكل 
كبير، وغرناطة جامعة عامة 
تخــدم نحــو (60) ألف طالب 

وطالبة.
وقال إنه سعيد بالتعرف على 
الــدور الكبير الــذي تقوم به 
جامعة القدس المفتوحة في 
فلسطين بتوفيرها الدراسة 
لشــعب  ا ئح  ا شــر لجميــع 

مختلــف  فــي  الفلســطيني 
أماكن وجوده.

وبيــن أن جامعــة غرناطــة 
مــن الجامعات األولــى التي 
أقامت شراكات مع الجامعات 
األخرى؛ فلها شراكات مع ألف 
مؤسسة على مستوى العالم 
في مختلف المجاالت، يقول: 
«نتطلع إلى زيادة الشراكات 
وتطويرهــا علــى مســتوى 
العالــم، ويمكننــا أن نقــدم 

منحاً دراسية في إسبانيا».
إلــى ذلــك، عبــر د. نضــال 
مكتــب  مديــر  لجيوســي  ا
(إيراسموس+) في فلسطين 
اليوم  بوجوده  ســعادته  عن 
في جامعة القدس المفتوحة، 
يقــول: «نحن فــي البرنامج 
القــدس  بجامعــة  نفتخــر 
حرصت  وطالما  المفتوحــة، 
علــى تعزيز العالقــات معها 
مــن خالل (إيراســموس+)، 
ومــا هــذا النشــاط إال أحــد 
األنشطة التي يسعى مكتب 
(إيراســموس+) مــن خالله 
وهو  وتشجيعها،  دعمها  إلى 
نشــاط نوعــي يهــدف إلــى 
األكاديمي  التعــاون  تعزيــز 
الجامعات  بين  الفلســطيني 

الفلسطينية واألوروبية».
وبين أيضــاً أن هذا التعاون 
مهم للجامعات الفلسطينية 
كافة، وإن وجود البروفيسور 
فــي  سيســهم  خمينيــس 
دل  لتبــا ا ليــة  آ توضيــح 
جامعتــي  بيــن  األكاديمــي 
القدس المفتوحة وغرناطة، 
ثــم تابــع: «نحن ســعيدون 
بهذا التبادل األكاديمي، وإن 
بعثــة التعاون الفلســطيني 
لتقديم  مســتعدة  األوروبي 
الدعم والتسهيالت الالزمة».

أن  الجيوســي  د.  وأوضــح 
تسعى  المفتوحة»  «القدس 

لتعزيــز التعــاون مع مختلف 
الجامعات في العالم العربي 
وأوروبــا، وهــذا يســهم في 
تطورها وتحســين عالقاتها 
مختلــف  مــع  األكاديميــة 
الجامعات في العالم، مشيراً 
إلــى أن البرنامــج يهدف إلى 
األكاديمي  التبــادل  تطويــر 
وأوروبــا،  فلســطين  بيــن 
وســيظل مشــرفاً على هذا 

الحراك األكاديمي.
إلــى ذلك، شــكر د. يوســف 
الصباح، مدير دائرة الجودة 
بجامعة القــدس المفتوحة، 
كلَّ من أســهم فــي تنظيم 
رأسها  وعلى  الورشــة،  هذه 
رئاســة الجامعــة، ثــم إدارةَ 
الشــؤون األكاديمية وممثل 
بعثــة التعاون الفلســطيني 
األوروبي والقائمين عليها في 
يساعدون  الذين  فلســطين 
الجامعة في تطوير عالقاتها 
األكاديمية في أوروبا، وشكر 
 كذلك د. مجدي زامل عميد
التربويــة،  العلــوم  كليــة 
ودائرتــي العالقــات العامــة 
واإلعالم على تنظيم الورشة 

وتغطيتها إعالمياً.
وقال د. صباح إن الندوة تهدف 
الطلبة  تبــادل  تعزيــز  إلــى 
واألكاديميين بين الجانبين، 
مقدمــاً شــكره إلــى الباحثة 
روز عثمان التي سهلت قدوم 
البروفيســور خمينيــس إلى 

جامعة القدس المفتوحة.
الثانيــة من  وفــي الجلســة 
النــدوة، قــدم البروفيســور 
خمينيس حلقة نقاش حول 
واقع المســلمين في إسبانيا 
والحاضــر  الماضــي  بيــن 
إلى  متطرقــاً  والمســتقبل، 
فــي  األندلســية  الخالفــة 
المســلمين  وواقع  الماضــي 

اليوم في إسبانيا.

مشاركون في الندوة.

اكثر من 80 انتهاكا للمقدسات في حزيران الماضي

ادعيس: سياسات تهويد المقدسات تشير الى 
مرحلة حاسمة في تاريخ القدس المحتلة

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- قال وزير االوقاف والشــؤون الدينية 
الشــيخ يوسف ادعيس امس ان سياســات االحتالل التهويدية 
التي تستهدف المقدسات على حد سواء وعلى رأسها المسجد 
األقصى المبارك، تشــير الى مرحلة حاسمة في تاريخ المدينة 
المقدســة من حيث ازدياد عدد العطاءات االستيطانية، وتعالي 
صوت ما تســمى منظمات الهيكل المزعوم لبناء الهيكل مكان 
المسجد االقصى واالقتحامات التي تخطت خالل شهر حزيران 
المنصرم ثمانين اعتداء تنوعت في اساليبها من حيث السماح 
للمستوطنين باالقتحامات وجنود االحتالل وعناصر مخابراته. 
كذلك برزت ظاهرة التخفي بلباس اســالمي لالندســاس في 
جمــوع المســلمين لضمان اقتحامهم، وما بــدأ الحديث به عن 
(قانون استراتيجي) يمنع «تقسيم» مدينة القدس مع أية جهة 
كانــت. كما تم تحطيم عدد من أقفــال وأبواب الجامع القبلي، 

واعتقال عدد من المعتكفين، واالعتداء على المصلين. 
وبين ادعيس أن أهداف االحتالل تتركز في فرض سيطرته على 
أكبر مساحة ممكنة وتهويدها وما يجري بساحة البراق ومقبرة 
مامــن اهللا والرحمة وما يحــاك من مخططات ضد باب العامود 
شاهد على ذلك، مشيرا إلى أن االستراتيجية اإلسرائيلية لتهويد 
القــدس تقوم علــى تغيير الهويــة العربية االســالمية وطرد 

المقدسيين، وإحالل المستوطنين. 
وناشد وزير األوقاف والشؤون الدينية الدول العربية واالسالمية 
لالرتقاء لمســتوى الحدث والتعامل الفــوري مع ما يليق مع ما 
يجــري من جرائم داعيا للتحرك مــن أجل الحفاظ على مدينة 
القدس بما فيها من مقدسات، كما دعا المنظمات الدولية التخاذ 
موقــف حازم من االحتالل يوقف التدهور الحاصل في القدس 

ويؤمن الوقف الفوري لكل االنتهاكات الجارية.

وزير الصحة  يحذر «حماس» من االستمرار 
في التدخل بدائرة العالج بالخارج

ر وزير الصحــة د.جواد عواد ما  رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- حذّ
تسمى «اللجنة االدارية في قطاع غزة»، من االستمرار بتدخلها 
في عمل دائرة العالج في الخارج، في إشارة إلى أن هذه الدائرة 

هي الوحيدة التي تشرف عليها وزارة الصحة.
وأوضــح عــواد فــي حديث إلذاعة صــوت فلســطين أمس، أن 
عشــرات الحاالت لمرضى من قطاع غزة تحول بشــكل يومي 

للعالج خارج القطاع.
من جهة ثانية، كشف عواد عن اجتماع من المقرر أن يعقد هذا 
اليوم في الوزارة مع أكثر من 30 مؤسسة دولية، إلطالعها على 
سير العمل في القطاع الصحي، سيما بعد الزيارات التي قاموا 
بها لعدد من المستشفيات في مدينة القدس المحتلة، وكذلك 

مستشفى النجاح في نابلس.


