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دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2011/1210

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2016/3516

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/3445

محكمة صلح بيت لحم
الرقم: 2016/577

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/4331

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2017/4170

تبليغ اشعار بالتجديد بواسطة النشر 
الى المحكوم عليهم (1) مروان ســليم عبد القادر يوســف (2) رمزي سليم عبد القادر يوسف (3) رامي 
ســليم عبد القادر يوســف (4) احمد ســليم عبد القادر يوســف من بيت لحم – شارع جمال عبد الناصر 
ومجهوليــن مــكان االقامة حاليا أعلمكم بانه تم تجديد القضية التنفيذية رقم 2011/1210 من قبل 
المحكوم لهما (1) فؤاد الياس جريس  ســعيد (2) عماد باســيل عطاهللا خليل من بيت ساحور بواسطة 
وكيلهمــا المحامــي الياس ابو عيطة ، وطلب المثابرة علــى التنفيذ من النقطة  التي وصلت اليها ، لذا 
يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم خالل اسبوعين من تاريخ نشر هذا االشعار 
لدفــع قيمــة الدين البالغ (350000)  شــيكل وبعكس ذلك ســوف تقوم دائرة تنفيــذ بيت لحم باتخاذ 

االجراءات الالزمة قانونا بحقك .
معتصم عمرو   / مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم 

تبليغ االشعار بالتجديد  في القضية التنفيذية 
رقم 2012/1872 بواسطة النشر

الى المحكوم عليهما : 1. نقوال متري عيسى خمشتا 2. جورج متري عيسى خمشتا من بيت لحم شارع 
القدس الخليل – باب الزقاق  ومجهولين مكان  االقامة حاليا، اعلمك انه تم تجديد القضية التنفيذية 
رقم 2016/3516 من قبل المحكوم لها رحمة فرح مسلم أبو عيد من بيت جاال وطلبت المثابرة على 
تنفيــذ مــن النقطة التــي وصلت إليها , لذا يتوجب عليك مراجعة دائــرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم 

خالل اسبوعين من تاريخ نشر هذا االشعار.
معتصم عمرو/ مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم

تبليغ  ورقة اخطار صادر عن دائرة تنفيذ في  بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2017/3445 بواسطة النشر

الــى المحكوم عليه إبراهيم خالد محمد ســرحان مخيم عايــدة  ومجهول مكان اإلقامة حاليا   , اعلمك 
ان المحكوم له وســام صالح الدين احمد عبيدو – الخليل قد تقدم بواســطة وكيله المحامي اياد نصار    
بطرح 3 شيكات عدد (3) مسحوبة على بنك القاهرة عمان فرع بيت لحم مستحقة األداء بقيمة(1500) 
شيكل .  سجلت تحت الرقم 2017/3445 بتاريخ 2017/10/18 لذا يتوجب عليك وفي غضون اسبوعين 
من تاريخ  نشر  هذا التبليغ  الحضور الى دائرة تنفيذ بيت لحم ودفع المبلغ المطالب به المذكور اعاله 

و/او االطالع على القضية , وبعكس ذلك سوف  تتخذ بحقك  االجراءات الالزمة قانونا.
 معتصم عمرو/ مأمور تنفيذ محكمة بداية  بيت لحم

تبليغ بالنشر في القضية الحقوقية رقم 2016/577 صلح بيت لحم
إلى المدعى عليهما : نورا خليل نعمان محمد الشــيخ و خضرة خليل نعمان محمد الشــيخ / بيت لحم 

– مراح رباح .
يقتضــى حضــورك الى قلم محكمــة صلح بيت لحم يوم االحد 2018/4/22  الســاعة 10:00   صباحا 
للنظــر فــي القضية المدنية المذكورة أعاله والتي أقامتها ضدك شــركة كهرباء  القدس / بيت لحم   
بواســطة وكيلتها المحامية والء أبو خشــان ,وموضوعها : المطالبة   بمبلغ وقدره  (31011) شــيكل ,  
وعمالً بأحكام المادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 يتوجب  
عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك هذا االعالن بواسطة النشر او  
ارسال محام عنك ويمكنك استالم نسخة عن الئحة الدعوى ومرفقاتها من قلم محكمة صلح بيت لحم 

وبعكس ذلك تجري محاكمتك حضورياً
وعليــه وتنفيذا لقرار ســعادة قاضي محكمة صلح بيت لحم الصــادر بتاريخ 2018/3/11 في الدعوى  
المدنيــة المذكــورة أعاله المتضمن تبليغــك في إحدى الصحف المحلية جرى تبليغك حســب األصول 

والقانون.
فداء اللحام/ رئيس قلم الحقوق/ محكمة بيت لحم

تبليغ   اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ في  بيت لحم 
في القضية التنفيذية رقم 2017/4331 بواسطة النشر

الى المحكوم عليه فيكتور أنطون داود السقا من بيت لحم – شارع المهد ومجهول مكان اإلقامة حاليا   
, اعلمك ان المحكوم له زعل محمد مصطفى مطحنه من بيت لحم قد تقدم بواسطة وكيله المحمي 
محمد شــوكة و ثائر عبيات بطرح شــيك مســحوب على بنك اإلســالمي العربي بقيمة (1500) دوالر 
امريكي مستحق األداء وموقع من قبلك حسب األصول .  سجلت في القضية التنفيذية رقم 2017/4331 
بتاريخ 2017/12/19 لذا يتوجب عليك وفي غضون اســبوعين من تاريخ  نشــر  هذا التبليغ  الحضور 
الى دائرة تنفيذ بيت لحم ودفع المبلغ المطالب به المذكور اعاله و/او االطالع على القضية , وبعكس 

ذلك سوف  تتخذ بحقك  االجراءات الالزمة قانونا.
 مأمور تنفيذ محكمة بداية  بيت لحم/ معتصم عمرو

علم وخبر تبليغ  صادر عن دائرة تنفيذ في  بيت لحم في 
القضية التنفيذية رقم 2017/4170 بواسطة النشر

الى المحكوم عليه رمزي ســليم عبد القادر يوســف / بيت لحم – شــارع جمال عبد الناصر  ومجهول 
مكان اإلقامة حاليا   , اعلمك ان المحكوم له مازن الياس نصري جرايســة  قد تقدم بواســطة وكيله 
المحمي جورج بهنان بتاريخ 2017/12/11 بطرح شــيكات بقيمة 5500 شيكل  مستحق األداء بتاريخ 

 .2016/1/25 + 2016/1/26
ســجلت في القضية التنفيذية رقــم 2017/4170 تنفيذ بيت لحم وعليه يتوجــب عليك مراجعة دائر 
التنفيذ او دفع المبلغ المطلوب به خالل اسبوعين من تاريخ  تبيلغك هذا االخطار , وبعكس ذلك سوف  

تتخذ بحقك  االجراءات الالزمة قانونا.
 مأمور تنفيذ محكمة بداية  بيت لحم/ معتصم عمرو

دولــة فلسطيــن
هيئة تسوية االراضي والمياه

محكمة تسوية بيت لحم

اعالن صادر عن محكمة تسوية بيت لحم في االعتراض 
رقم 2017/443 - تبليغ بواسطة النشر- الئحة االعتراض 

وموعد الجلسة القادمة  
إلى المعترض عليهم : 1. جورجيت انطون بنايوت سلسع 2. هنري أنطون بنايوت سلسع 3. فريد أنطون 
بنايوت سلسع 4. الفرد أنطون بنايوت سلسلع. 5 ليلى أنطون بنايوت سلسلع/ بيت ساحور جبل سلسع.

  نعلمك بانه قد تقدم المعترضان 1. نبيل أنطون بنايوت سلسع 2. سمير أنطون بنايوت سلسع بواسطة 
محاميهما االستاذ رامي كتانة اعتراض يحمل الرقم 2017/406. وموضوعه اعتراض على تسجيل قطعة 
االرض رقم 77من الحوض 28071 من أراضي بيت ساحور حيث تم تسجيلها باسم المعترض عليهم.

وبناء عليه تقرر تبليغكم الئحة االعتراض وموضوعها االعتراض على قطعة ارض رقم 77 من حوض 
رقم 28071 بيت ساحور والمتضمن ما يلي: 

1.ان قطعة األرض كانت مســجلة قبل اعمال التســوية باسم أنطون بنايوت سلسع لدى دائرة ضريبة 
االبنية واالمالك في بيت لحم تحت الرقم 8 حوض رقم 28077 بموقع السير من أراضي بيت ساحور.

2. توفي المرحوم أنطون بنايوت سلسع بتاريخ 1998/4/20 وانحصر ارثه الشرعي في زوجته وأوالده 
المعترضين والمعترض عليهم بموجب حجة حصر ارث صادر عن المحكمة الكنسية الالتينية في القدس 

تحمل الرقم 98/61 بتاريخ 1998/10/9.
3. تــم اصــدار قــرار ملحق رقــم 1 معدل لالعالم حصر ارث المرحوم أنطون بنايوت موســى سلســع 
يتخــارج فيــه جميع ورثة المرحــوم المذكور عن كامل حصصهم االرثية وذلــك فيما بينهم في جميع 
قطع األراضي والعقارات العائدة ملكيتها لمورثهم المذكور أعاله ومن ضمن هذه القطع قطعة األرض 
موضــوع االعتراض حيث قام جميع الورثة بالتخارج عن حصصهم االرثية في قطعة األرض موضوع 

االعتراض لصالح المعترضين. 
4. تخارج المعترض عليهم جميعا للمعترضين عن قطعة األرض. 
5. ان المعترضان يملكان ويتصرفان وينتفعان في قطعة األرض.

وبناًء عليه تقرر تبليغك موعد الجلســة المعينة بتاريخ 2018/4/15 الســاعة التاســعة صباحا والئحة 
االعتراض ومرفقاتها في إحدى الصحف المحلية وبالتعليق واإللصاق حسب القانون وعليكم مراجعة 
قلم محكمة تسوية بيت لحم او ارسال ممثالً و/او وكيالً عنكم خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا 
التبليــغ وخالل الدوام الرســمي لالطــالع على الحكم الصادر في الدعوى خــالل المدة المذكورة وذلك 

حسب األصول والقانون.
نور نوفل/ رئيس قلم محكمة تسوية بيت لحم

3/20 د

اسرائيل تنوي
وكتبت في تغريدة «ان المنظمات االرهابية تنشط على تويتر 
اكثــر منها على فيســبوك .. نحن ننــوي مالحقتهم قضائيا». 
وكانت الوزيرة تشير الى الفلسطينيين الذين تتهمهم حكومة 
اســرائيل بانتظام بالحض على العنف عبر شــبكات التواصل 

االجتماعي، كما تقول.

وكان وفد عن شــركة فيسبوك زار اسرائيل في 2016 والتقى 
العديــد من الوزراء الذين دعوا الى تجريم بعض الســلوكيات 

عبر فيسبوك واالنترنت عموما.
ويتهم داعمو الحقوق الفلسطينية شبكات التواصل االجتماعي 

بممارسة الرقابة واالنحياز السرائيل.
وقالــت الوزيــرة االســرائيلية «لقد حصلنا من فيســبوك على 
سحب محتويات، لكن تويتر يتجاهل طلباتنا». وقالت الوزيرة ان 
فيسبوك سحب 95 بالمئة من المحتويات التي طلبت اسرائيل 

حذفها.

ابو الغيط: القمة
وكان مــن المفتــرض ان تعقد القمــة اواخــر آذار الجاري كما 
جرت العادة كل عام. لكن وزير الدولة للشؤون االفريقية احمد 
القطان قال مطلع الشهر الجاري ان موعد االنتخابات الرئاسية 
في مصر المقرر اجراؤها من 26 الى 28 آذار الجاري، استدعى 
اقتراح موعد آخر، اال ان هذا الموعد لم يناسب األردن الرئيس 

الحالي للقمة مضيفا انه سيتم تحديد موعد جديد.
وكانت القمة العربية الســابقة عقدت في 29 آذار في منطقة 
البحر الميت في األردن، بمشاركة جميع الدول باستثناء سوريا 

التي علقت جامعة الدول العربية عضويتها منذ العام 2011. 

اإلعالن في
 المالية للمانحين كلفة المشروع بنسبة تفوق 80 بالمئة.

ووصف المشروع بأنه «اكبر مشروع بنية تحتية في قطاع غزة»، 
بحسب البيان الذي نشر اثر مؤتمر دولي للمانحين في بروكسل 
وبينهــم البنك االســالمي للتنمية وبنك االســتثمار االوروبي 
والبنــك الدولي. ونظم المؤتمر برعايــة المفوضية االوروبية 
والســلطة الوطنية الفلســطينية واالتحاد من اجل المتوسط، 
الذي يشــكل انجاز مصنع لتحلية المياه بطاقة 55 مليون متر 

مكعب ابرز مشاريعه منذ حزيران 2011.
وقال ميغيل غارســيا هيريز االمين العام المساعد لالتحاد من 
اجل المتوســط المكلف بالميــاه والبيئة «ان مجمــل البرنامج 

سيكون له اثر مباشر على الصحة العامة».
وعلى المستوى السياسي واثناء اجتماع للجان االرتباط لمساعدة 
الفلســطينيين بالتــوازي مع مؤتمر المانحيــن، اعتبرت وزيرة 
خارجيــة االتحــاد االوروبي فيديريــكا موغيرينــي ان «االفاق 
االقتصادية ستستمر على االرجح مظلمة من دون تقدم حقيقي 
باتجــاه اعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة». واضافت «ال 
يمكن ان تقوم دولة فلسطينية من دون غزة او بغزة وحدها» 
مؤكدة ضرورة «الوحدة الفلسطينية» باعتبارها «عنصرا مهما 

للتوصل الى تحقيق حل الدولتين» فلسطين واسرائيل.

«بتسيلم»: محاكم 
وقدم مثاال على ذلك تقصير المدة الزمنية التي يقضيها القاصر 
فــي الحجــز في انتظــار المحاكمة، اذ ان القاضــي يمكن بكل 
ســهولة ان يمدد االعتقال كما يريد االدعاء العســكري ما ادى 
فقط زيادة جلســات االســتماع في المحكمة». واوضح التقرير 
ان «مئات القاصرين الفلســطينيين يجتازون كل سنة المسار 
نفسه، القبض عليهم في الشارع او في منازلهم في منتصف 
الليل وعصب اعينهم وتكبيــل ايديهم ثم اقتيادهم للتحقيق 

ونادرا ما ال يرافق االعتقال استخدام العنف».
واكــد التقرير انه «يجري التحقيــق مع هؤالء القاصرين وهم 
وحيدون ومنقطعون تماما عن العالم، ال شخص بالغ يعرفونه 
يقف الى جانبهم وال تعطى لهم فرصة التشاور مع محام قبل 
التحقيق وكل ذلك بعــد اقتيادهم للتحقيق متعبين وخائفين 
بعضهم افزعوه من نومه في منزله وبعضهم لم يتناول طعاما 

او شرابا طيلة ساعات، الى حين التحقيق».

مسؤول اممي
بشــكل عام في توســيع المســتوطنات وضم األراضي ونهب 
الموارد ما كان له تأثير كبير على الرعاية الصحية والمحددات 
االجتماعية األوسع لصحة الفلسطينيين في األراضي المحتلة».

ورصد لينك بقلق كبيــر زيادة التأخير أو الرفض في تصاريح 
الخــروج ألولئك الذين يســعون للحصول علــى العالج الطبي 
الالزم خارج قطاع غزة، مشــيرا في الوقت ذاته الى تأثير تلك 
السياســات التي تنتهك القانون االنســاني الدولي على صحة 
االطفال الفلســطينيين والذين يعانون مــن معدالت مرتفعة 
من ســوء التغذية بشــكل مثير للقلق في أجزاء من األراضي 

الفلسطينية المحتلة.
كما اشار لينك في تقريره إلى قرار الواليات المتحدة باالعتراف 
بالقدس عاصمة إلســرائيل وما أدى الى «الشعور باليأس بين 

الفلسطينيين بعد 50 عاما من االحتالل».
يذكــر ان مجلس االمم المتحدة لحقوق االنســان كان قد عين 
لينك في عام 2016 مقررا خاصا معنيا بحالة حقوق اإلنســان 

في األراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967

إنجاز فلسطيني
وأعرب عن شكره لكافة الدول التي دعمت المقترح الفلسطيني، 
خاصة األشقاء في مصر واألردن ولبنان وقطر واإلمارات والعراق 
وليبيا والكويت، الذين شاركوا في الجلسة التي استمرت لوقت 

طويل.
وقال الزبن إنه تم إدراج هذا البند من خالل االســتناد للقانون 
الدولــي اإلنســاني والطلب مــن األمم المتحدة دعم مســاعي 
البلدان في جهودها للمحافظة على مصادرها المائية، وتوفير 
المــاء النظيف. وأضــاف أنه «رغم محاوالت الوفد اإلســرائيلي 
إلغاء البند الخاص بموضوع القانون الدولي اإلنســاني، إال أننا 

تمكننا من إقراره».
وأوضح السفير الزبن أن إسرائيل حاولت بشتى الوسائل ابتزاز 
الدول المحتاجة إلى مشــاريع تنقية للمياه، وأخرى لتحلية مياه 
البحر والري الزراعي، لعدم دعم الطرح الفلسطيني. وثمن أداء 
الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المنتدى الثامن، مشيرا 
إلى أنه قام بجهد استثنائي بإمكانيات متواضعة إلبراز الصوت 
والحق الفلسطيني في كافة جلسات المؤتمر، الذي تمكن من 
التصــدي للرواية اإلســرائيلية وإيصال الروايــة الحقيقية لما 
يجري على األرض الفلسطينية من نهب وسلب فاضح لمواردنا 

المائية.
ويشــارك في المنتدى الذي يعقد تحت عنوان «تقاسم المياه» 
15 من رؤســاء الدول والحكومات و300 رئيس بلدية وعشرات 
الخبراء، وتستمر أعماله حتى الثالث والعشرين من آذار الجاري. 
ويأتــي المنتدى بعد نشــر تقرير األمم المتحــدة لتنمية المياه 
2018 الذي قال إن 3,6 مليارات شخص أو نصف سكان العالم 
يعيشون في مناطق يمكن أن تصبح فيها المياه نادرة في شهر 
واحد على األقل في العام، وأن هذا العدد مرشــح لالرتفاع إلى 

5,7 مليارات بحلول 2050.

االحتالل يمتنع
بالقرب مــن مدينة رام اهللا بالضفة الغربية المحتلة، إال أنهم 
ال يقومون باستقبال آالف الفلسطينيين ويمتنعون عن تقديم 
الخدمــات لهم ويطردونهم من المكان. ونقلت «هآرتس» عن 
لجنة عمــال اإلدارة المدنية لالحتالل، أنه «لم يتلق اآلالف من 
الفلسطينيين تصاريح العمل خالل األيام األخيرة»، وأنه كلما 
طالت العقوبات، زاد عدد الفلســطينيين المتضررين من عدم 

القدرة على تجديد تصاريحهم».
وفي هذا السياق قالت الصحيفة إن نحو 4000 عامل فلسطيني 
لم يستطيعوا تجديد تصريحه خالل األيام القليلة الماضية ما 
أدى إلــى تجميــد أعمال البناء في المســتوطنات، وأن ذلك من 
شأنه أن يؤجل المصادقة على بناء آالف الوحدات السكنية في 

المستوطنات في الضفة الغربية، المحتلة.

النتشة: هيئة
بمدينــة رام اهللا ممثــل منظمة التعاون اإلســالمي لدى دولة 
فلســطين الســفير أحمد الرويضي، على أهمية رفع مستوى 
الوعي والتثقيف المجتمعي والعمل المشترك خاصة في مجال 
قضايا مكافحة الفســاد، بهدف الوصول إلى دولة فلسطينية 
مستقلة قائمة على أســاس العدل والنزاهة والديمقراطية. 
واستعرض النتشة أهم اإلنجازات التي تمكنت هيئة مكافحة 
الفساد من تحقيقها خالل السنوات الماضية، موضحا اآلليات 
واإلجراءات التي تتبعها لمنع وقوع الفساد والوقاية منه وإنفاذ 

القانون على جميع أبناء الشعب الفلسطيني دون تمييز.
من جانبه، استعرض الرويضي دور منظمة التعاون اإلسالمي 
فيمــا يتعلق بالقضية الفلســطينية والمســتوى السياســي 
والتنمــوي في الضفــة الغربية وقطاع غــزة، مؤكدا اهتمام 
األميــن العــام لمنظمة التعاون اإلســالمي يوســف بن أحمد 
العثيمين بالقضية الفلســطينية ودعمه لها بشــتى السبل. 
وأَطلــع الرويضــي، رئيس هيئة مكافحة الفســاد على عمل 
مكتــب المنظمة في فلســطين، خاصة فيمــا يتعلق بعملية 
الربــط بيــن وكاالت منظمــة التعــاون اإلســالمي المختلفة 

والمجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه.
وبحث الطرفان إمكانية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، 
خاصة فــي مجال مكافحة الفســاد وتعميم مبــادئ النزاهة 

والشفافية.

تتمـــــات

 رئيس الممثلية الكورية يزور «خضوري»
طولكرم– الحياة الجديدة- 
اســتقبل رئيــس جامعــة 
ن  ا و مــر  . د ي  ر خضــو
عورتاني، امــس، رئيس 
فــي  الكوريــة  الممثليــة 
ينــغ  تشــوي  فلســطين 
ســام لبحــث ســبل آفــاق 
لمســتقبلي  ا ن  و لتعــا ا
يــا  ر كو و معة لجا ا بيــن 
وذلك بحضور مســاعدي 
التخطيط  الرئيســوعميد 
والتطويــر ومديــر دائــرة 

المشاريع ومدير االتصال 
الخارجي.

وقــدم د.عورتانــي نبــذة 
عــن خصوصيــة جامعــة 
معــة  كجا ي  ر خضــو
الدولة والجامعــة التقنية 
الوحيــدة في فلســطين، 
الــى  العورتانــي  وأشــار 
خصوصية موقع الجامعة 
بالقــرب من جدار الفصل 
والــى وجــود  العنصــري 
معســكر تدريبي على 26 

دونما من ارض الجامعة، 
االمــر الذي يعرقل ســير 
العملية التدريسية والحياة 
وأوضــح  االكاديميــة.  
د.عورتانــي ان خضــوري 
تجــد فــي كوريــا التقنية 
والصناعيــة منصة هامة 
تتقاطع مع تطلعات جامعة 
الريادي  خضوري ودورها 
علــى المســتوى الوطني 
وباعتبارها مظلة للتعليم 
وان  والمهنــي،  التقنــي 

الجامعــة بصدد اســتثمار 
الفضــاء الكــوري التقني 
الجامعــة  لخدمــة طلبــة 
وكادرهــا فــي المجــاالت 
العلمية والتطبيقية.  وعبر 
د. عورتانــي عــن رغبــة 
التعاون  الجامعة بتعزيــز 
الجامعــات  مــع  العلمــي 
والمعاهــد الكورية وعلى 
أهميــة ترجمــة الحضور 
الكوري المستدام والظاهر 
عــن طريق انشــاء مراكز 

بحثية ومراكز تميز وابداع. 
كوريــا  ممثــل  واعــرب 
بالزيــارة  ســعادته  عــن 
وعــن أهميــة الجامعــات 
فــي صناعة المســتقبل، 
مبديا رغبتــه في التعاون 
عــن طريق انشــاء برامج 
اكاديميــة وبحثية ومراكز 
علميــة ورياديــة تقنيــة 
تخــدم مجتمــع الجامعــة 
بشكل خاص والفلسطيني 

بشكل عام. 

 عشراوي تبحث مع ممثل سويسرا آخر التطورات السياسية
رام اهللا- الحياة الجديدة- بحثت عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشــراوي، 
أمس، في مقر المنظمة برام اهللا، مع ممثل 
سويسرا لدى دولة فلسطين، جوليان ثوني، 
آخــر التطــورات السياســية محليــا وإقليميا 

ودوليا.
وأكدت عشراوي خالل اللقاء، عمق العالقات 
التي تربط الشــعبين والبلدين السويسري 
والفلســطيني، وأهميــة تعزيــز وتطويــر 
التعاون المشترك في جميع القطاعات، كما 
شكرت الحكومة السويسرية على تصويتها 
لصالح فلسطين في األمم المتحدة تاريخيا، 
خاصة فيما يتعلق بالقدس والمســتوطنات 
ووقوفها إلى جانب السالم والعدالة الدولية.

وناقش الطرفان أيضا، آخر المستجدات على 
أرض الواقــع وانتهــاكات حكومة إســرائيل 
االئتالفيــة المتطرفة للقوانيــن والقرارات 
الدولية واإلنســانية، ومواصلتها لسياساتها 
االســتيطانية، وتعزيــز نهجهــا القائم على 
التطهير العرقي والفصل العنصري، وتدعيم 
ثقافة الكراهية عبر تشويه النظام القانوني 
والقضائي داخل إسرائيل وتشريعها قوانين 
واتخاذهــا قــرارات عنصريــة، آخرهــا قرار 
تخفيف ثلث مدة الحكم على الجندي «اليئور 
ازريــا»، الــذي أطلــق النار علــى الفتى عبد 
الفتاح الشريف وهو ملقى على األرض وقتله 
في الخليل، بحيث يصبح مجموع المدة التي 

سيقضيها في السجن 9 أشهر فقط، وسيتم 
اإلفراج عنه في 10 أيار المقبل.

وقالت عشراوي: «يصدرون أحكاما مجحفة 
ومبالغــا بهــا بحــق الفلســطينيين، فيما ال 
يعاقبون جنودهم ومستوطنيهم المتطرفين 
غير الشــرعيين على جرائمهم بحق شعبنا 

األعزل».
وبحــث اللقــاء، قــرارات اإلدارة األميركيــة 
األخيــرة بمــا فيها إعــالن القــدس عاصمة 
إلســرائيل، وتقليص تمويل وكالة األونروا 
وقرارها نقل الســفارة إلى القدس وغيرها 
مــن القرارات والتوجهات التــي تدفع باتجاه 
تدميــر احتمــاالت الســالم وتنهــي بشــكل 
فعلي حل الدولتين. وقالت في هذا السياق: 
«يتوجــب علــى المجتمــع الدولــي لعب دور 
أكثــر فاعلية وتأثيرا لوقــف هذه االنتهاكات 
المباشرة لقرارات المنظمة الدولية، والضغط 
من أجــل زيادة المســاعدات المقدمة لدعم 
الالجئين الفلسطينيين، ومحاسبة ومساءلة 
دولة االحتالل على تحديها لإلدارة الدولية».

 وفي نهاية اللقاء، أطلعت عشراوي المسؤول 
السويسري على الوضع الفلسطيني الداخلي، 
بمــا في ذلك، التفجيــرات األخيرة في قطاع 
غــزة وأثرهــا على جهــود إنهاء االنقســام، 
وتحضيــرات عقــد المجلــس الوطني نهاية 
الشــهر المقبــل وخطــوات القيــادة لتفعيل 

وتطوير النظام السياسي الفلسطيني.

 اعتقال شاب من قلقيلية
قلقيلية- وفا- اعتقلت قوات االحتالل مســاء 
امس الثالثاء، الشــاب مؤيــد القاق (25 عاما) 
من ســكان مدينة قلقيلية، بعد توقيفه على 

حاجز عسكري على مدخل المدينة، وذلك اثناء 
عودته من زيارة شــقيقه المعتقل اياد القاق 

في سجن مجدو.

 «الشرق األوسط» األردنية و «القدس المفتوحة» توقعان اتفــاقيـة تعـاون اكاديمي
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
لقــدس  ا جامعــة  وقعــت 
المفتوحــة وجامعة الشــرق 
األوســط األردنيــة، أمــس، 
اتفاقيــة تعاون فــي عمان، 
القــدس  رئيــس  بحضــور 
المفتوحــة د. يونس عمرو، 
للكليــات  الرئيــس  ونائــب 
اإلنسانية في جامعة الشرق 
األوسط األردنية  د. محمود 
الــوادي ، ورئيــس مجلــس 
أمنائهــا د. يعقــوب ناصــر 

الدين.
وقــال عمــرو ان االتفاقيــة 
ستسهم في زيادة التبادل مع 

جامعة الشرق األوسط على 
نحو يخدم الجامعتين ويسهم 
في زيادة التعاون األكاديمي 
وفلســطين،  األردن  بيــن 
وأشار إلى التقدم الملموس 
س  لقــد ا حققتــه  ي  لــذ ا
المفتوحــة وانتهاجها نظام 
التعليــم المدمج الذي يجمع 
التعليــم المفتــوح والتعليم 

اإللكتروني.
أن  الديــن،  وأعتبــر ناصــر 
االتفاقيــة فرصــة لالرتقاء 
األكاديمي لكلتا الجامعتين، 
مبديا االستعداد التام لتقديم 
الممكنــة  التســهيالت  كل 

واالســتراتيجية التــي تعزز 
العمل المشترك.

وأكــد الــوادي ان االتفاقيــة 
ستسهم في االرتقاء بمجال 
وتطويــر  العلمــي  البحــث 
التــي  التعليميــة  العمليــة 
ترفع مــن جودة التعليم في 
الجامعتيــن، مشــيداً  كلتــا 
بالمكانة التــي وصلت إليها 
المفتوحة  القــدس  جامعــة 
بين نظيراتها من الجامعات 
الفلســطينية، وقــد حققت 
نقلة نوعية في التعليم في 
المجتمع الفلسطيني، وباتت 
مقصداً لعدد كبير من الطلبة 

ويتبــادل  لفلســطينيين.  ا
الطرفــان وفــق االتفاقيــة 
التدريســية  الهيئة  أعضــاء 
ت  لكليــا ا فــي  لطلبــة  ا و
المتناظــرة لفتــرات يتفــق 
عليها، ويحــدد الطرف الذي 
يوجه الدعوة أغراض الزيارة، 
سواء بهدف إلقاء المحاضرات 
أو إجراء البحوث المشتركة. 
وبموجــب االتفاقيــة أيضــاً 
يعمل الطرفان على تنسيق 
الخبــرات  البرامــج وتبــادل 
لفتــح  الالزمــة  والمعرفــة 
تخصصــات وبرامــج جديدة 
على مســتوى البكالوريوس 

والدراسات العليا حسب حاجة 
كل طرف، مــع إمكانية فتح 
تخصصات ماجستير جديدة 

مشتركة بين الطرفين.
علــى  االتفاقيــة  وتنــص 
تبــادل المطبوعات والتعاون 
في إجراء عمليــات التقويم 
لبعض التخصصات والبرامج 
األكاديمية حســب حاجة كل 
فريــق، إضافــة التعاون في 
مجــال المؤتمــرات والبحوث 
العلميــة، وتشــجيع زيــارات 
ييــن  ر ا د إل ا ظفيــن  لمو ا
والفنييــن ألغراض التدريب 

وتبادل الخبرات.


