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دول�����ة فلسطي����ن
وزارة الحكم المحلي
مجلس قروي الطيبة

اعالن
يعلن مجلس مجلس قروي الطيبه-محافظة جنين وبتمويل من صندوق 
أب��و ظبي للتنمية وباش��راف وزارة الحكم المحلي عن طرح عطاء تأهيل 
وتعبي��د مدخ��ل الطيبه الرئيس��ي واد عب��د اهلل وذلك وفق��ًا للمخططات 
والمواصف��ات وج��داول الكمي��ات والش��روط المرفقة العام��ة و الخاصة 
بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يج��ب عل��ى المقاول أن يكون مس��جاًل لدى إتح��اد المقاولين ومصنفًا 
ل��دى لجن��ة التصنيف الوطنية في مجال الط��رق  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف ثالثه .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجاًل »رسميًا« في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 7000 دوالر 
وذل��ك بكفالة بنكية س��ارية المفعول لمدة ال تق��ل عن 120يوم أو اقرار 

الضمان.
4. األسعار شامله لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع جميع انواع الضرائب.

5. كل مق��اول يرغ��ب ف��ي التقدم له��ذا العطاء يس��تطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

350 شيكل.
6. أخر موعد لتسليم العطاءات الساعة 11 صباحا من يوم االحد الموافق 
2018/7/29 في مقر المجلس القروي مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
9.  االجتم��اع التمهي��دي وزيارة الموقع يوم االثني��ن الموافق 2018/7/9 

الساعه العاشره صباحا.
10.فتح المظاريف يوم االحد الموافق 2018/7/29 الساعة 11 صباحا في 

مقر المجلس القروي.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزي��د م��ن المعلومات يرجى مراجع��ة الهيئة المحلي��ة وذلك خالل 
س��اعات الدوام الرس��مي او االتصال على األرقام التاليه 042440440 - 

.0592928899
رئيس المجلس
خالد محمود جبارين

6/25 د

   دول��ة فلسطي��ن6/25 د
المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة خان يونس الشرعية االبتدائية 

إعالم حكم
إلى المدعى عليه : خالد اس��عد إس��ماعيل مسعود من غزة وسكانها سابقا والمقيم حاليا في اإلمارات 
العربي��ة المتح��دة ومجه��ول محل اإلقامة فيه��ا اآلن لقد حكم عليك من قبل ه��ذه المحكمة لزوجتك 
المدعية : نسرين صالح محمد مسعود من غزة وسكان خان يونس بثبوت طلقة واحدة رجعية بتاريخ 
2017/05/20م انقلب��ت إل��ى طلقة بائنة بينونة صغرى بعدم إرجاعك لها وعدم اجتماعكما معا تحت 
س��قف واحد أثناء عدتها الش��رعية في القضية أس��اس 2018/216م والمسجل في سجل 56 عدد 55 
صفح��ة 295 وموضوعه��ا » إثبات طالق » » حكما وجاهيا » بحق المدعية قابال لالس��تئناف » غيابيا » 

بحق المدعى عليه قابال لالعتراض واالستئناف لذلك صار تبليغك حسب األصول .
وحرر في 1439/10/10ه� وفق 2018/06/24م

قاضي خان يونس الشرعي/ محمود خليل الحليمي 

إعالن طرح عطاء
مكرر للمرة الثانية

تعل��ن بلدي��ة نابل��س وبموجب ق��رار المجل��س البلدي رق��م )4( بتاريخ 
2018/5/14 عن طرح العطاء التالي وذلك بالظرف المختوم 

عطاء تزويد البلدية باطارات كوتشوك متنوعة الليات وسيارات البلدية 
)عطاء سنوي(

عطاء رقم )2018/63/1/051(
وذلك وفق المواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة بالعطاء، فعلى 

الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية:-
1 - يجب على المورد أن يكون مسجاًل رسميًا في دوائر الضريبة.

2 - يجب على المورد تقديم كفالة تأمين ابتدائي بقيمة )5000( شيكل 
وذلك بموجب كفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 90 يومًا تبدأ 
من تاريخ آخر يوم لتسليم العروض المعلن للعطاء أو شيك بنكي مصدق 

أو مبلغ نقدي يودع في صندوق البلدية وال تقبل الشيكات الشخصية.
3 - األسعار شاملة لجميع الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة. 

4 - البلدية غير ملزمة بأقل األسعار.
5 - كل مورد يرغب في التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول على نسخة 
من العطاء من مكتب قسم العطاءات والمشتريات في مقر بلدية نابلس 

مقابل مبلغ غير مسترد وقدره )250( شيكل أو ما يعادلها.
6 - آخر موعد لتسليم العروض الساعة الثانية عشرة ظهرا من يوم االحد 

الموافق 2018/7/8 علمًا انه لن يقبل أي عرض بعد هذا الموعد.
7 - رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء. 

8 - لمزي��د م��ن المعلومات يرجى مراجعة بلدية نابلس قس��م العطاءات 
والمشتريات وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي.

المهندس عدلي رفعت يعيش 
رئيس بلدية نابلس

6/25 د

دول��ة فلسطي��ن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم
رقم المعاملة: 831/ج/2018

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم أنا/ مأمون أحمد حسن مصلح وذلك بصفته 

وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/3243 تاريخ 2018/5/13 الصادرة عن عدل طولكرم 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 7 حوض رقم 8469 من اراضي فرعون 

ومن له اعتراض على ذلك عليه التقدم إلى 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(: الهام امين حسن مصلح  
اسم الوكيل : مأمون أحمد حسن مصلح 

   دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

6/25 د

فقد هوية
طولكرم –  اعلن انا  اياد ) محمد س��امي ( )محمد فريد ( جيوس��ي  عن فقدان هويتي الش��خصية التي 
تحمل الرقم :  996640538   ،  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

   دول��ة فلسطي��ن6/25 د
ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية
دائرة التنفيذ الشرعي/ طولكرم

إعالن تبليغ حضور صادر عن دائرة التنفيذ الشرعي / 
طولكرم  في الدعاوى أساس 155  + 156 + 157 / 2018       

الى المحكوم  عليه : محمد صقر تيم بري من طولكرم وس��كان االردن حاليا ومجهول محل االقامة 
فيها وليس له محل اقامه داخل مناطق الس��لطة الوطنية الفلس��طينية واخر محل اقامه له في بيت 

والده في طولكرم عزبة الطياح . 
 يقتضي حضورك الى محكمة طولكرم الش��رعية / دائرة التنفيذ وذلك خالل خمس��ة عشر يوما من 
تاريخ تبلغك هذا االعالن لدفع المبلغ المحكوم عليك والمترصد بذمتك مبلغ وقيمته )30338( شيقل 
في الملف التنفيذي رقم  2018/155  وموضوعه » نفقة زوجه » ومبلغ )64318 شيكل ( في الملف 
التنفي��ذي 2018/156 موضوع��ه نفقة اوالد ومبلغ )4877 ش��يكل ( في الملف التنفيذي 2018/157 
موضوعه نفقة صغيرة   لصالح المحكوم لها ) تحرير موفق راجح داود ) بري (  من طولكرم وكيلتها 
المحامية فاطمة هندي ،  وبخالف ذلك فان دائرة التنفيذ س��وف تقوم بتحصيل الدين المذكور وفق 

الطرق القانونية وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب األصول .
تحريرا في :   7/  10 /1439   ه� وفق  21 /  6/ 2018 م .

مامور التنفيذ الشرعي / طولكرم / طالل ابو ياسين 

   دول��ة فلسطي��ن
السلطة القضائية

6/25 د
محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2018/3334

ورقة إخبار بالنشر صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم
ال��ى المحك��وم علي��ه : ايهاب عب��د االله محمد زقلة   من طولكرم   ، ش��ارع ارت��اح   ،  ومجهول محل 

اإلقامة حاليا .   
عمال بقرار س��عادة قاضي التنفيذ بتاريخ     6 /  6   /2018 في القضية التنفيذية التي تحمل الرقم    
3334 / 2018  والتي موضوعها ش��يك  بقيمة )     30345.5   (  ش��يكل ش��املة للرسوم و المصاريف 
، فق��د تق��رر اعالمك حيث أنه وعمال بالمادة 10 من القان��ون التنفيذ فقد تقرر أعالمك أنه عليك أن 
تقم خالل خمس��ة عش��ر يوما من تاريخ تبليغك بتنفيذ مضمون القرار و/او أداء الدين الى المحكوم 
له  ) بش��ار رايق عبد العزيز نابلس��ي ( من نابلس  ،   واذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم 

بالمراجعة فنضطر دائرة التنفيذ الى مباشره اإلجراءات القانونيه بحقك . 
تحريرا في   6/  6/ 2018

مأمور التنفيذ / احمد دقم 

دول�����ة فلسطي����ن
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليل

دول�����ة فلسطي����ن
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليل

إع����الن طرح عطاء
عطاء تلزيم قاعة اللياقة البدنية و الساونا 

والبخار في الصالة الرياضية
HME G 20 2018 عطاء رقم

  تعل��ن بلدي��ة الخليل عن ط��رح عطاء تلزيم عطاء تلزي��م قاعة اللياقة 
البدني��ة و الس��اونا و البخ��ار في الصال��ة الرياضية فعل��ى الراغبين في 
المش��اركة التوجه الى دائرة العط��اءات والتوريدات في البلدية للحصول 

على كراسة العطاء
  حسب الشروط التالية: 

* أجور اإلعالن على من ترسو عليه المزايدة .
* على مقدم العطاء إرفاق كفالة بنكية أو شيك مصدق بقيمة )10,000 

شيكل ( وتكون سارية لمدة )90( يومًا من تارييخ فتح العروض. 
* يرس��ل العطاء بغالف مقفل ومعنون بإس��م رئيس البلدية مع اإلشارة 

إلى اسم العطاء و اسم مقدم العرض.
* يت��م تس��ليم العطاء في موعد أقصاه الس��اعة الواح��دة من ظهر يوم 
الخمي��س المواف��ق  12 /2018/7  وال ينظ��ر في أي عطاء يصل بعد هذا 

الموعد .
* س��يتم فتح الع��روض في يوم الخميس الموافق2018/7/12 الس��اعة 

الواحدة ظهرا.
* مدة التلزيم ثالثة سنوات ميالدية.

* البلدية غير ملزمة بأعلى األسعار دون إبداء األسباب .
* يحق للبلدية تأجيل أو إلغاء المزايدة .

* للمراجعة واالستفس��ار يرجى مراجع��ة دائرة العطاءات والتوريدات في 
البلدية على األرقام التالية :

  هاتف رقم )3-2-2228121( فاكس رقم )2215889(.
 أ. تيسير ابو سنينة
رئيس بلدية الخليل

إعالن طرح عطاء
 IABP (Intra Aortic توريد وتركيب وتشغيل جهاز
Balloon Pump)  ف�ي مستشفى القدس في غزة 

 HMD G 21 2018 عطاء رقم
تعلن بلدية الخليل عن وبالتعاون مع جمعية الهالل االحمر الفلس��طيني في الخليل 
  )IABP )Intra Aortic Balloon Pump عن طرح عطاء توريد وتركيب وتشغيل جهاز

لصالح مستشفى القدس التابع لجمعية الهالل االحمر الفلسطنيي في غزة .
 فعلى الراغبين بالمش��اركة في العطاء التوجه الى دائرة المعطاءات والتوريدات في 

البلدية أثناء الدوام الرسمي للحصول على كراسة العطاء حسب الشروط التالية :
* ثمن نسخة العطاء 100 دوالر غير مستردة .

* يرفق مع العرض تأمين بقيمة )%5( من قيمة العطاء على ش��كل كفالة بنكية أو 
شيك مصدق ساري المفعول لمدة 90 يوم .

* آخر موعد لتسليم كراسة العطاء الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 
.2018/7/12

* فتح المظاريف يوم الخميس الموافق 2018/7/12 الساعة الواحدة ظهرا في مقر 
بلدية الخليل , مع العلم انه لن يقبل أي عطاء بعد هذا الموعد .

* األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب والرسوم .
* رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .

* البلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب .
* األسعار المقدمة بعملة الدوالر االمريكي .

* للبلدية الحق في تجزئة العطاء.
* للبلدية الحق في تأجيل العطاء أو إلغاؤه.

* تس��ليم الجهاز س��يكون في مقر مستش��فى القدس في غزة التابع للهالل االحمر 
الفلسطيني.

* للمراجع��ة واالستفس��ار يرجى مراجع��ة دائرة المعطاءات والتوري��دات في البلدية 
على األرقام التالية :

هاتف رقم )3-2-2228121( فاكس رقم )2215889(
 أ. تيسير ابو سنينة
رئيس بلدية الخليل

6/25 د 6/25 د

 أبو دياك يبحث مع النائب العام سبل تطوير قطاع العدالة
رام اهلل– الحي��اة الجدي��دة- 
بح��ث وزي��ر العدل عل��ي أبو 
دياك، أمس، مع النائب العام 
أحمد براك،  س��بل ووس��ائل 

تطوير قطاع العدالة.
وأكد أبو دياك ضرورة التعاون 
بي��ن وزارة الع��دل والنياب��ة 
العام��ة ف��ي كاف��ة القضاي��ا 
الت��ي تخدم تحقي��ق العدالة، 
بما يحق��ق مصلح��ة الوطن 

والمواطن.
وأض��اف، أن النياب��ة العام��ة 
كأحد مكونات منظومة قطاع 
العدل تقوم بمهامها في إنفاذ 
القان��ون والتصدي للجريمة، 
وحماي��ة المجتم��ع، وتحقيق 
العدالة الجنائية ضمن محددات 
القانون األساسي، الذي يكفل 
الحريات األساس��ية للمواطن 
التي تعتبر في قمة اهتمامات 
ال��وزارة ورئي��س الحكوم��ة 
وفي ظل قي��ادة رئيس دولة 
فلس��طين وتوجيهاته بحفظ 
الحقوق وضمان المساواة أمام 
القان��ون والقض��اء، وتحقيق 
األم��ن واألم��ان واالس��تقرار 

والس��لم األهل��ي، وتجس��يد 
القانون والنظام.

أهمي��ة  إل��ى  ب��راك  وأش��ار 
التنس��يق والتكامل والتعاون 
المستمر بين كافة مؤسسات 
قطاع العدالة، وفي مقدمتها 
وزارة الع��دل والنيابة العامة 
غ��ة  صيا ف��ي  للمس��اهمة 

السياس��ات واالس��تراتيجيات 
المش��تركة لتحقي��ق األم��ن 
المجتمع��ي وتطبيق القانون 

على الجميع.
وزي��ر  اعتم��اد  أن  وأض��اف، 
العدل لتشكيلة النيابة العامة 
وتوزي��ع أعض��اء النيابة على 
أماك��ن عمله��م المقدمة من 

النائب العام بناء على الخطة 
التطويري��ة  االس��تراتيجية 
للنيابة يؤكد تجسيد الشراكة 
والعالقة المتينة بين الوزارة 
والنيابة العامة، مؤكدا ضرورة 
التنسيق بين النيابة والوزارة 
في كافة القضايا وفقا لقانون 

السلطة القضائية.

 وفد من منظمة التحرير يختتم 
مشاركته في حلقة دراسية في بكين

رام اهلل- الحي��اة الجديدة- 
اختتم وفد منظمة التحرير 
الفلسطينية مشاركته في 
حلقة دراس��ية استضافتها 
جمهورية الصين الشعبية، 
على مدار خمسة عشر يوما، 
وتناولت »التجربة الصينية 
في التنمي��ة الريفية والحد 
م��ن الفقر لصال��ح البلدان 

النامية في 2018«.
وشارك في الحلقة الدراسية 
التي نظمها المركز الدولي 
للح��د م��ن الفق��ر برعاية 
وزارة التجارة الصينية وفد 
عن منظم��ة التحرير ضم: 
حيدر عوض اهلل، من دائرة 
الثقافة واالعالم، وس��مير 
س��يف من دائرة الش��ؤون 
االجتماعية، وعبد الس��الم 
الريم��اوي مح��رر الموق��ع 
اإلخب��اري لمنظمة التحرير 
الفلس��طينية، وعب��د اهلل 
الرنت��اوي  وقي��س  ع��واد 
م��ن امان��ة س��ر المنظمة، 
فيما ش��ارك ايضا ممثلون 
ع��ن االردن، وكينيا وغانا، 
ونيبال، ومينامار، ونيجيريا، 
واوغن��دا وجزر المارش��ال، 
 ، ش يس��و ر مو ة  ي��ر جز و
وجن��وب  وزباكس��تان  وا

السودان وغرينادا.
وانقسمت الحلقة الدراسية 
الى مس��تويين: المس��توى 

في��ه  وتح��دث  لنظ��ري  ا
استاذة جامعات ومختصون 
تجرب��ة  ح��ول  صيني��ون 
ف��ي  الصيني��ة  الحكوم��ة 
االصالح واالنفتاح وخطط 
مكافحة الفقر في المناطق 
الريفي��ة، وش��رح مفص��ل 
ع��ن المراح��ل الت��ي مرت 
به��ا عملي��ة االص��الح منذ 
الع��ام 1978، وحتى الوقت 
الراه��ن، وخطط الس��نين 
المقبلة، وعرض احصاءات 
ومعطي��ات ح��ول المناطق 
عملي��ات  ش��ملتها  لت��ي  ا
االصالح وخط��ط مكافحة 
الفقر واعداد المستفيدين، 
والمج��االت الت��ي ش��ملتها 
عملي��ة االص��الح، اضاف��ة 
ال��ذي لعبت��ه  ال��دور  ال��ى 
جمهوري��ة الصي��ن في مد 
ي��د الع��ون لل��دول النامية 
االخرى في آس��يا وافريقيا، 
س��واء بالخطط والدراسات 
المادي��ة،  المس��تلزمات  او 

وحتى الكوادر البشرية.
كما ش��ملت الحلقة زيارات 
ميدانية الى عدد من مناطق 
الحك��م الذاتي ف��ي جنوب 
شرق الصين حيث الطبيعة 
الساحرة، والجبال والمزارع 
البيئي،  واألنه��ار والتن��وع 
والثقافات المحلية االصيلة 
اط��ار  وف��ي  والعريق��ة. 

الزي��ارات الميداني��ة ج��رت 
استضافة الوفود المشاركة 
على عشاء قبل أعضاء من 
الحزب الش��يوعي الصيني 
ف��ي مقاطع��ة قوانغش��ي 
بحضور نائ��ب مدير مكتب 
التمي��ة والح��د م��ن الفقر 
ف��ي الحزب ف��ي المقاطعة 
فيم��ا عقد لقاء ف��ي اليوم 
التال��ي في مدينة غويلين، 
حي��ث تح��دث المس��ؤولون 
المحلية حول تجربة التنمية 
والنه��وض بواقع المنطقة 

ومكافحة الفقر.
وشملت الزيارات الميدانية 
موق��ع االس��كان الش��عبي 
 - خ��ل  لد ا ي  د و لمح��د
لونغشينغ وموقع للحد من 
الفق��ر من خالل الس��ياحة 
الريفي��ة - مث��ال االقلي��ة 
االثنية »المياو«، واخر للحد 
من الفقر من خالل التنمية 
وني��ات  لتعا وا عي��ة  لزرا ا
الزراعي��ة، وزيارة مدرس��ة 
اساسية نموذجية حكومية 
بيئي��ة ف��ي منطق��ة ليبّو، 
للبرتقال  وزي��ارة مزرع��ة 
السكري في منطقة ليبّو، 
وزي��ارة مركز يوفر خدمات 
زراعي��ة  وم��واد  وخب��رات 
للمزراعين في المقاطعة - 
ليبّو، وزيارة مركز مختص 
 - االلكتروني��ة  بالتج��ارة 

تصدير المنتجات عبر خدمة 
الطلب عن طريق االنترنت 
ب��ان  ليا ا ل��ى  ا خصوص��ا 

والواليات المتحدة – ليبّو.
وفي كلم��ة القاها عبداهلل 
عواد عن الوفد الفلسطيني، 
خصوصي��ة  ع��ن  تح��دث 
الوضع في فلسطين بسبب 
االحتالل واجراءاته خصوصًا 
في مناطق »ج« وس��يطرة 
الكامل��ة  االحت��الل  دول��ة 
عليها وإجراءاتها من س��لب 
ونه��ب وتهجير وإس��تغالل 
لخيراته��ا، وف��رض القيود 
التعس��فية عليها، مخالفة 
بذل��ك القوانين والش��رائع 
الدولية، االم��ر الذي يجعل 
تطويرها واالستفادة منها 
وعمل وتنفيذ خطة تنموية 
فلسطينية مس��تدامة أمرًا 
مستحياًل في ظل االحتالل 
لما تشكله مناطق »ج« من 
أهمية استراتيجية وحيوية 
في إقامة دولة فلسطينية 
متكامل��ة وقابل��ة للحي��اة، 
وبالتالي ف��ان اية تنمية او 
برامج اصالحية وتطويرية 
تس��تلزم مساعدة المجتمع 
الدولي والوقوف الى جانب 
الفلس��طيني من  الش��عب 
اج��ل ازال��ة العقب��ات التي 
تح��ول دون تنفيذه��ا وفي 

مقدمتها االحتالل.

 االحتالل يعتقل 18 مواطنًا من الضفة
رام اهلل- الحي��اة الجديدة- قال نادي األس��ير، إن قوات االحتالل 
اإلس��رائيلي، اعتقلت ليل امس األول وفج��ر أمس، 18 مواطنًا 

من الضفة.
وبيّن نادي األسير، أن قوات االحتالل اعتقلت ستة مواطنين من 
محافظة جنين، وهم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، 
وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة، وعماد أبو الهيجاء، إضافة 

إلى عبد الحليم عز الدين.
وأش��ار إل��ى أن ق��وات االحتالل اعتقل��ت خمس��ة مواطنين من 
محافظ��ة نابلس، وهم: صالح فطي��ن صالح )18 عامًا(، ومعن 
حري��ص حج��ة )19 عامًا(، وكم��ال محمود أبو ع��رب )18 عامًا(، 
وأحمد هيثم شلباية )18 عامًا(، وصالح علي حشاش )26 عامًا(.

كم��ا اعتقل��ت ثالث��ة مواطنين م��ن محافظة طوب��اس، وهم: 
جميل بني عودة، ومحمد عدنان دراغمة، وكمال جمال دراغمة، 
ومواطنين من محافظة طولكرم، وهما: جهاد عدنان مصطفى 

نعالوة )28 عامًا(، وخالد رسالن نعالوة )38 عامًا(.
فيما اعتقلت قوات االحتالل المواطن رأفت مس��لم عاشور )31 
عام��ا( من مدين��ة الخليل، عل��ى حاجز عس��كري اقامته جنوب 
المدينة، والش��اب نس��يم محمد س��لعوس )24 عاما( من مدينة 
نابلس، أثناء مروره على حاجز زعترة العسكري جنوب المدينة.

 األسيرات في معتقل »الشارون« يكافحن 
من اجل التعليم رغم عراقيل االحتالل

رام اهلل- الحي��اة الجديدة- 
وجهت األسيرة النائب خالدة 
ج��رار رس��الة م��ن معتقل 
»الش��ارون« باس��م جمي��ع 
األسيرات، تتحدث فيها عن 
األوضاع الحياتية والتعليمية 
لألس��يرات ف��ي المعتق��ل، 
حيث هناك ظ��روف معقدة 
إدارة  تتعم��د  وصعوب��ات 
السجن فرضها دومًا عليهن، 
لجعل حياتهن اليومية أكثر 

قسوة. 
وتضمنت رس��الة األسيرات 
ف��ي معتق��ل »الش��ارون« 
والتي نقلتها محامية هيئة 
االس��رى هب��ة مصالح��ة، 
مجموع��ة من البن��ود التي 
تحمل ف��ي طياتها العزيمة 
عل��ى  للتغل��ب  واالص��رار 
وترس��خ  الس��جن،  واق��ع 
مفه��وم اإلرادة لدى المرأة 
الفلسطينية التي أثبتت أنها 
قادرة عل��ى االبداع والتميز 
واس��تغالل أقل االمكانيات 
لتحقي��ق أهداف قد يصعب 
عل��ى جمي��ع نس��اء العالم 
تحقيقها في ظل حياة غير 

عادلة خلف القضبان.
وج��اء ف��ي الرس��الة ان 31 
أس��يرة ش��اركت ف��ي دورة 
القان��ون الدول��ي والقانون 
الدول��ي اإلنس��اني وأنه��ت 
المش��اركات ال��دورة بنجاح 
وحالي��ا نق��وم بالتحضي��ر 
ل��دورة اس��تكمال جدي��ده 
أكثر ش��موليه في موضوع 
القانون الدولي اإلنس��اني، 
9 أس��يرات  فيم��ا تقدم��ت 
المتح��ان الثانوي��ة العام��ة 
العام،  »التوجيه��ي« له��ذا 

وهذا أكبر عدد من األسيرات 
يتقدم لالمتح��ان منذ عام 

.2015
كما اقامت األسيرات احتفااًل 
بموق��ف جماع��ي  بالعي��د 
تضامن��ي ت��م م��ن خالله 
إحي��اء مراس��م العيد داخل 
األسر بإعداد الكعك وتناول 
وجبة الغداء بشكل جماعي 
ليومين متتاليين، ما خفف 
عن األس��يرات بعدهن عن 
األهل، ومهما حاول السجان 
إبعادهن عن األهل إال أنهن 

صنعن الفرح بتحد كبير.
واكدت االسيرات في الرسالة 
المس��يرة  اس��تمرار  عل��ى 
التعليمي��ة والثقافي��ة رغم 
كل  غ��م  ر و ء  ش��ي كل 
الظ��روف، ووجه��ن التهنئة 
لكاف��ة أبناء وبنات ش��عبنا 
الفط��ر، معاه��دات  بعي��د 
شعبنا على استمرار مسيرة 
التحدي. وتقدمت األسيرات 
بالش��كر لكافة المؤسسات 
الحقوقية واالنس��انية التي 
تُعنى بش��ؤونهن وتسعى 
دائم��ًا إلس��نادهن بالق��وة 
التحديات  الالزمة لمواجهة 
اليومية التي تواجههن داخل 
األسر وخارجه، موضحات أن 
م��ا تحق��ق من مكتس��بات 
للحركة االس��يرة النس��وية 
ل��م يكن ممكنا لوال الوقفة 

الجماعية.
وفي نهاية الرس��الة، اكدت 
النائب االس��يرة خالدة جرار 
على مواصلة التحدي رغم 
تجديد االعتقال االداري لها، 
وهي حالة االعتقال اإلداري 

الوحيدة بين األسيرات.

 »القدس المفتوحة« تشارك
 في ورشة تدريبية باليونان

رام اهلل- الحياة الجديدة- شاركت جامعة القدس المفتوحة في 
الورش��ة التدربيية األولى في جامعة بات��راس اليونانية ضمن 
مش��روع )أراس��موس بلس( الواق��ع االفتراض��ي كأداة تعليمية 
مبتكرة في مؤسس��ات التعليم العالي الفلس��طينية، إلى جانب 
الجامع��ات الفلس��طينية: االس��تقالل والبوليتكن��ك والعربي��ة 
األميركي��ة، إضافة إلى الجامعات األوروبية: جامعة باتراس من 
اليونان، وجامعة بوليتكنك بوخارست من رومانيا، وجامعة نيترا 
الزراعية من س��لوفاكيا. وعقدت هذه الورش��ة في حرم جامعة 

باترس اليونانية.
وش��ارك من جامعة القدس المفتوحة أ. محمود الحوامدة مدير 
مركز التعليم المس��تمر وخدمة المجتمع منسق المشروع، وم. 
محم��د عبد الح��ق، وأ. غدير حامد من مرك��ز التعليم المفتوح، 
وتناول التدريب متطلبات المرحلة األولى من المشروع من حيث 
إع��داد دليل الش��روط المرجعية للتصمي��م التعليمي، وتطوير 
المقررات التعليمية في المش��روع، إضاف��ة إلى األدوات التقنية 

التي ستستخدم في تطوير هذه المقررات.


