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دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

إعالن عن مواعيد امتحانات الكترونية 
ومقابلة شفهية للعمل لدى وزارة العمل 

تعلن وزارة العمل  وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد امتحان 
الكتروني لشغل الوظائف التالية (مفتش عمل هندسي(هندسة زراعية)، 

ووظيفة موظف عالقات عمل)، الخاص باالعالن رقم(2018/37). 
وذلك حســب المواعيد والكشفوف المشــار إليها أدناه: ( األسماء منشورة 

على البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم االثنيــن 2018/11/12، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة موظف 

عالقات عمل، مكان العمل :(بيت لحم)
1. موظــف عالقات عمل،مكان العمل: (بيت لحم) يبدأ باســم أريج محمد 
نجيب كايد وينتهي باســم عمر قاسم سامي محمود عرار حسب الكشف 
رقم (3)، في الساعة الحادية عشر صباحا، في ديوان الموظفين العام

يوم الثالثــاء 2018/11/13، موعد االمتحان االلكتروني لوظيفة مفتش 
عمل/هندسة زراعية، مكان العمل :(جنين،حلحول)

1. مفتش عمل/هندسة زراعية،مكان العمل:(جنين) يبدأ باسم  ضرغام  
نعمان يونس  حجازي  وينتهي باســم يوســف ضرار محمد طعمه حسب 
الكشف رقم (1)، في الساعة العاشرة صباحا، في ديوان الموظفين العام.

2. مفتش عمل/هندســة زراعية،مكان العمل:(حلحول)يبدأ باســم آمين  
حجازي رمضان جعبري وينتهي باسم همام داهود محارب أبو هاشم حسب 
الكشف رقم (2)، في الساعة العاشرة صباحا، في ديوان الموظفين العام.

علما ان االمتحانات االلكترونية  سيتم عقدها في مقر ديوان الموظفين 
العام/طابق1-،مقابل صاالت بدران لالفراح/ام الشرايط-رام اهللا

لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»

وزارة العمل
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دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي
بلدية بيت امر

إعالن طرح عطاء 
بناء وتشطيب غرف صفية

تعلــن بلدية بيت امر  بتمويــل من وزارة الحكم المحلي، عن طرح عطاء 
بناء وتشــطيب غرف صفية في بيت امر/الخليل  وذلك وفقاً للمخططات 
والمواصفــات وجــداول الكميــات والشــروط المرفقة العامــة و الخاصة 
بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال األبنيــة  بحيث ال يقل عن درجة 

تصنيف رابعة ابنية .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجــب علــى المقاول تقديم كفالــة دخول المناقصــة  بقيمة 13000 
شــيكل  وذلك بكفالة بنكية ســارية المفعول لمدة ال تقل عن 120 يوم 

من تاريخ فتح العطاء .
4. األســعار بعملة الشيكل وشــاملة لجميع الضرائب وعلى المقاول دفع 

جميع انواع الضرائب وخصم المصدر.
5. كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نسخة من العطاء من مقر الهيئة المحلية مقابل مبلغ غير مسترد وقدره 

400 شيكل
6. أخــر موعــد لتســليم العطــاءات الســاعة 12:00 مــن يــوم االحــد 
الموافق2018/11/18 في مقر البلدية مع العلم أنه لن يقبل أي عطاءات 

بعد هذا الموعد.
7.    االجتمــاع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االحد الموافق 2018/11/11 

الساعه 10  صباحا.
8. فتــح المظاريف يوم االحد الموافق2018/11/18 الســاعة 12:00 في 

مقر البلدية.
9. رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

10.  لمزيــد مــن المعلومات يرجــى مراجعة الهيئة المحليــة وذلك خالل 
ساعات الدوام الرسمي.

رئيس البلديـــــــــة باالنابه
د.موسى الصليبي
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دائرة تنفيذ نابلس

دائرة تنفيذ نابلس

اعالن
الــى انــور عبد الكريم محمد بني فضل  / نابلس / منجرة ابو غزالة، نعلمك انه بتاريخ 2018/10/28 
قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/7411 والمكونة فيما بين المحكوم له محمد خير 
ابراهيم بني فضل/ نابلس والمحكوم عليه انور عبدالكريم محمد بني فضل/ نابلس،  يجب عليك ان 
تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة االخطار التنفيذي هذه في هذا العدد بالقرار 
الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/7411 دائرة تنفيذ نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 15400 
شيقل بموجب شيكات لصالح المحكوم له محمد خير ابراهيم بني فضل من نابلس واذا انقضت هذه 

المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتفنيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.

مأمور التنفيذ

اعالن
الى عثمان محمود يوسف جد / نابلس/ المخفية/ عمارة المصري بجانب سوبرماركت العسالي، نعلمك 
انه بتاريخ 2018/9/25 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/2789 والمكونة فيما بين 
المحكوم له محمد ربحي محيي الدين صالح ســلمان / نابلس والمحكوم عليه عثمان محمود يوســف 
جد / نابلس ، يجب عليك ان تؤدي في ظرف اسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك االخطار التنفيذي هذا 
في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/2789 الى دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعهــا مطالبة بمبلغ 6000 شــيقل بموجب حكم محكمة صلــح نابلس حقوق رقم 2015/284 
بتاريخ 2017/11/13 لصالح المحكوم له «محمد ربحي» محيي الدين صالح ســليمان من نابلس واذا 

انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتفنيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.

مأمور التنفيذ

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

وزارة الحكم المحلي

دائرة االراضي في سلطة اراضي  /

نابلس - رقم الملف: 4850/ج/2018

الرقم: 1599/2/7/5/3

اعالن صادر عن دائرة االراضي/ نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي/ نابلس جابر جمال محمد وليد مدموج وذلك بصفته وكيال 
دوريــا بموجب الوكالة الدورية رقــم 2007/2018/1730 تاريخ 2018/2/11 الصادرة من كاتب عدل 
نابلس وذلك بمعاملة بيع على اراضي نابلس حوض رقم 24062 قطعة رقم 158، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة االراضي خالل فترة خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل/ المالك: انعام طاهر احمد مدموج.

اسم الوكيل: جابر  جمال محمد وليد مدموج.

دائرة االراضي/ نابلس

اعالن صادر عنا للجنة االقليمية لمحافظة نابلس بشأن 
ايداع مشروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شارع بعرض 8م 

في بيت ايبا - رقم المشروع: ت 2018/32
تعلــن اللجنة االقليمية لمحافظة نابلس عن ايداع مشــروع تنظيم تفصيلي لتنظيم شــارع بعرض 
8م يمر بالقطع 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 حوض 13 والقطع 66، 59 حوض 12 من اراضي بيت 
ايبا وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر لجنة التنظيم المحلية للتنظيم واألبنية بيت 
ايبا زواتا بيت وزن صرة وفي مقر مديرية الحكم المحلي/ نابلس وذلك اســتنادا للمواد 26 + 21 + 
20  من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966 ويجوز ألي شخص وألية سلطة او 
مؤسسة رسمية او اهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او اعتراضاتهم على المشروع 
معنونــة لرئيــس لجنة التنظيم المحليــة في بيت ايبا زواا بيت وزن صــرة او رئيس اللجنة االقليمية 
لمحافظة نابلس خالل مدة شهر واحد من تاريخ االعالن بالجريدة الرسمية وجريدتين محليتين وتدعم 

االعتراضات او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.

خالد اشتية/ رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء/ محافظة نابلس
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فقد هوية
عورتا  - اعلن انا محمد احمد موسى شراب  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 937531077 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.
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محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/1988

محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/94

دائرة التنفيذ - 2018/1170

الدعوى رقم: 2018/830

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/1988

الى المحكوم عليها امية عبد اهللا مصطفى حجي / نابلس/ برق ومجهولة محل االقامة حاليا، نشعرك  
بموجب القرار بتاريخ 2018/10/29 عن قاضي تنفيذ نابلس في القضية التنفيذية رقم 2017/1988 
انه تمت احالة قطعة االرض رقم 64 حوض 16 موقع الصوانة من اراضي برقا احالة قطعية باســم 
المزاودة المحكوم لها عدلة احمد عبد الفتاح اســماعيل وقد بيعت قطعة االرض بمبلغ 21430 دينارا  
اردنيــا وعليــك مراجعة دائرة التنفيذ وذلك خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ اشــعارك وعليه تقرر 

اشعارك حسب االصول والقانون.

مأمور التنفيذ

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس
بالقضية المدنية رقم 2018/94

الى المدعى عليها الشــركة العربية الفلســطينية للبنيان والمقاوالت/ نابلس ومجهولة محل االقامة 
حاليا، يقتضى حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/4 الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى 
الحقوقيــة رقم 2018/94 التي اقامها عليك عمران عادل محمد عامر بواســطة وكيلها المحامي عالء 
عنبتاوي وموضوعها مطالبة عمالية قيمتها 78067 شيقال ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع 
على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 
2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك النشر 

واذا لم تحضري او ترسلي وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس
بالقضية الحقوقة  رقم 2018/1170

الى المدعى عليهم: 1/ اسمهان محمد منصور محمود. 2/ راني فاروق محمد محمود. 3/ داني فاروق 
محمد محمود. 4/ محمد عز الدين عبد الرحيم قدورة جابر، مجهول محل االقامة حاليا، يقتضى حضورك 
الى محكمة صلح نابلس بتاريخ 2018/12/17 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في الدعوى الحقوقية 
المرقومة اعاله والتي اقامها عليكم لؤي نمر يوســف عبده بواســطة وكيلته المحامية جميلة عبد اهللا 
وموضوعها ازالة شيوع، يقتضى حضوركم الى هذه المحكمة وفقا لنص المادة 62 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبليغكم النشر واذا لم  تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا.

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية نابلس
بالقضية الحقوقة  رقم 2018/830

الى ورثة المدعى عليها الهام بدر الدين خليل مســعود من نابلس/ سبســطية ومجهول محل االقامة 
حاليا، يقتضى حضوركم الى هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/9 الســاعة التاســعة صباحا للنظر في 
الدعوى الحقوقية المرقومة اعاله التي اقامها عليكم المدعي احمد محمد عبد الغني عبادي بواسطة 
وكيلته المحامية جميلة عبد اهللا وموضوعها فك وتسجيل مغارسة ويمكنكم الحضور الى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
2 لسنة 2001  فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغكم 

النشر واذا لم  تحضروا او ترسلوا وكيال عنكم تجري محاكمتكم حضوريا.

رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس
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محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2012/910

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2017/1987

الــى المحكــوم عليهــا امية عبــد اهللا مصطفى حجي / نابلــس / برقة  ومجهولة محــل االقامة حاليا، 
نشــعرك بموجــب القرار بتاريــخ 2018/10/29 عن قاضي تنفيذ نابلس فــي القضية التنفيذية رقم 
2017/1987 انــه تمــت احالة قطعة االرض رقم 61 حــوض 16 موقع الصوانة من اراضي برقا احالة 
قطعية باســم المزاود المحكوم له عامر ياســر حسن ســماعنة وقد بيعت قطعة االرض بمبلغ 7000 
دينار اردني وعليك مراجعة دائرة التنفيذ وذلك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ  اشعارك وعليه تقرر 

اشعارك حسب االصول والقانون.

مأمور التنفيذ

اجتماعات المجلس المركزي، وتناقضات المشهد الفلسطيني
اللواء محمود الناطور 

شــكلت الظروف التي مر بها الشــعب الفلسطيني، في سنوات 
الصــراع الطويلة من أجل اســتعادة حقوقــه، عامال مؤثرا في 
تشكيل الشخصية الفلسطينية، والتي كثيرا ما قيل إنها تتصف 
بالميل الى «الزعامة» و»المزاجية» والتي تتحكم بصورة كبيرة 

في مواقفنا جميعا كفلسطينيين.
وبالرغم من ذلك فقد كان تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، 
كإطار جامع لــكل األطياف واالختالفات الفلســطينية، كإنجاز 
تاريخي غير مســبوق. وهو ما دفع بالكثيرين للمحافظة على 
هذا اإلطار بالرغم مــن االختالفات، التي كانت دائما محكومة 
ومدفوعة من أطراف خارجية حاولت ان تســيطر على شــؤون 
الفلســطينيين خدمــة لمصالح تلــك األطــراف، وليس خدمة 

للفلسطينيين أنفسهم.
ونجحــت قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية بالمحافظــة 
علــى هويتها واســتقاللها وقرارها وخاضت معارك سياســية 
وعسكرية جعلتها تنتزع صفة الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
الفلســطيني، بفضل نضال القادة المؤسسين عبر عقود من 
الزمــن ودفعت من أجله الكثير من التضحيات وآالف الشــهداء 

والجرحى واألسرى.
وجــاءت اجتماعات المجلس المركزي في دورته الثالثين، دورة 
الخان األحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية، في ظل ظروف غاية 
في الدقة والخطورة، على صعيد التحديات الداخلية والخارجية 
المحدقــة بالقضية الفلســطينية، والتي تطلبــت قرارات على 
مستوى تلك التحديات وبعيدا عن االنفعاالت، فقضيتنا الوطنية 

ال تحتمل أية مغامرات.
وبالرغم من ذلك الموقف الحســاس والخطيــر، فإن عددا من 
القوى السياسية الفلســطينية الفاعلة والشريكة في صناعة 
القرار الفلســطيني لســنوات طويلــة، قــررت ان تقاطع تلك 
االجتماعــات دون ان تقــدم أيــة بدائل أو مخططــات لمواجهة 
التحديات الخطيرة التي تواجه شعبنا وقضيتنا، وان كنا نعتقد ان 
ذلك يندرج في إطار المناكفات التي تحكمها طبيعة الشخصية 

الفلسطينية التي ذكرناها آنفا.
ولقد جــاء إصرار الرئيس محمود عبــاس على ضرورة انعقاد 
جلســة المجلــس المركــزي الفلســطيني، بالرغــم مــن تلك 
المقاطعة غير المبررة وغير المفهومة، وبالرغم من الضغوط 
الداخليــة والخارجية، الداعية الى تأجيل تلك االجتماعات. ولم 
يكن أحد يتوقع أن تصدر عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة 
التحرير قرارات أكثر حزماً ووضوحاً من تلك التي اتخذها خاصة 
فيما يتعلق بمستقبل العالقة مع إسرائيل. فقد قرر المجلس: 
نظراً الستمرار تنكر إسرائيل لالتفاقات الموقعة، فإن المجلس 
المركزي، وتأكيداً لقراره السابق باعتبار أن المرحلة االنتقالية 
لم تعد قائمة، يقرر إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية 
والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة االحتالل، 
وفي مقدمتها تعليق االعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها 
بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) عام 1967 
وعاصمتها القدس الشــرقية، ووقف التنسيق األمني بأشكاله 
كافة، واالنفكاك االقتصادي على اعتبار أن المرحلة االنتقالية، 
بما فيها اتفاق باريس، لم تعد قائمة. وخوّل المجلس المركزي 
الرئيس محمود عباس واللجنة التنفيذية متابعة ذلك وضمان 
ل لجنة مؤلفة من 21 عضواً من المجلس وقيادة  تنفيذه. وشكّ

منظمــة التحرير وحركة «فتــح» وقادة الفصائل وممثلين عن 
الحكومة واألجهزة األمنية وشخصيات مستقلة، لدراسة تنفيذ 
القرارات. وتفويض الرئيس محمود عباس لتحديد العالقة مع 

اإلدارة األميركية واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنهاء االنقسام.
وبالرغم من ان القرارات التي اتخذها المجلس المركزي اعتبرت 
حازمة وقاطعة ومقبولة شعبياً، حتى من اكثر قوى المعارضة 
تشــددا، التي لم تطالب بما هو أكثر من ذلك، إال أن الشــكوك 
اثيرت من المشــككين حول قــدرة منظمة التحرير على تنفيذ 
تلك القرارات بسبب السيطرة اإلسرائيلية الفعلية على مفاصل 
الحياة واالقتصاد والحركة في األراضي الفلسطينية المحتلة.

وفــي المقابل اعتبر رأي إيجابــي آخر أن الرئيس أبو مازن لجأ 
الى تلك الصيغة التي تمنحه هامشا اوسع للمناورة، في ضوء 
التعقيــدات التي تشــهدها القضية الفلســطينية في المرحلة 
الحاليــة. فالقرارات جميعها تركــت للجنة مكونة من الرئيس 
واللجنــة التنفيذيــة وأعضاء آخرين مــن «المركزي» للبت في 

التنفيذ خاصة تلك المتعلقة بالعالقة مع سلطات االحتالل.
وعلــى الصعيــد الداخلــي وبالرغم مــن أن قــرارات المجلس 
المركزي حملت «حركة «حماس» المسؤولية الكاملة عن عرقلة 
المصالحــة، إال أنها أبقت الباب مفتوحا للعودة ومنحتها فرصة 

إضافية للتجاوب مع الجهود المصرية ومراجعة مواقفها.
ولقــد اكد الرئيس محمــود عباس ومن خــالل دورة المجلس 
المركزي األخيرة على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لما 
يســمى «صفقة القرن»، في موقف صلــب معبرا عن اإلجماع 
الوطني في مواجهة إدارة ترامب التي تحاول ان تفرض ارادتها 
على كل العالم، ليسجل باسم الشعب الفلسطيني هذا الموقف 
البطولي، الوحيد الصامد في مواجهة إسرائيل الواليات المتحدة 
ورئيســها دونالد ترامب، األكثر انحيازا في تاريخ العالقات بين 

الجانبين.
وفي هذا اإلطار من حقنا ان نتســاءل عن حقيقة مطالب قوى 
المعارضة الفلسطينية التي تطالب بإعادة بناء وتفعيل منظمة 
التحرير لتســتوعب الكل، في الوقت الــذي آثر الكثير من تلك 
القوى االبتعاد وعدم المشاركة في اجتماعات المجلس المركزي 
في تلك الدورة المخصصة لمناقشة المخاطر المحدقة بالقضية 
الفلســطينية، فكيف يمكن ان تستوعب منظمة التحرير الكل 
الوطني، بينما تخرج تلك القوى من هذا اإلطار دون أي مبرر، 

وكأنهم ينسحبون اثناء المعركة ؟.
قــد تكون هناك بالفعل أهمية لمطالب البعض بإعادة تفعيل 
وبنــاء منظمة التحرير بما يتناســب مع تحديــات المرحلة لبناء 
استراتيجية وطنية إلعادة تشكيل النظام السياسي الفلسطيني 
على أسس سليمة وصوال الى اجماع كافة القوى الفلسطينية 
علــى آليــات مخططات التحــرر الوطنــي، اال اننــا نالحظ في 
المقابل ممارسات عملية من كل األطراف تتناقض كليا مع ما 

يصرحون به.
وفــي نهاية األمر ندعو قــوى المعارضة الى العــودة الى بيت 
الوحدة الفلســطيني، الى الممثل الشــرعي والوحيد للشــعب 
الفلسطيني، الى اإلطار الجامع لكل اطياف الشعب الفلسطيني، 
لنطرح خالفاتنا جانبا، ونضع مصالح شعبنا نصب اعيننا، بعيدا 
عن المزاجية ومنطق الزعامة الذي حتما وال بد ســنتضرر منه 

جميعا.

بمنحها سفيرة النوايا الحسنة للجامعة

«القدس المفتوحة» تكرم طالبة تتحدث ست لغات رغم إعاقتها البصرية
رام اهللا - الحياة الجديدة - 
كرم رئيس الجامعة يونس 
عمرو، أمس، ابنة الجامعة 
الطالبة المجتهدة الضريرة 
حســناء عبد اهللا عمر (18 
عاماً) من ضاحية شــويكة 
بطولكــرم، علــى إبداعها 
فــي إجــادة عدة لغــات من 
والتركية،  الكرديــة،  بينها 
واأللمانيــة، وحفــظ أجزاء 
من القرآن الكريم وتجويده 
رغــم إعاقتهــا البصريــة، 
ومنحها لقب «سفيرة النوايا 
الحســنة لجامعــة القدس 

المفتوحة».
وقــال عمرو، خــالل حفل 
التكريم الذي أقيم بمكتبه 
فــي رام اهللا: إن الطالبــة 
حســناء عمر التــي تدرس 
اللغة العربية في الجامعة 
تمتلك إرادة كبرى أوصلتها 
معــة  لجا ا و  ، يــة للعبقر
هــب  ا مو كل  ســترعى 

الطلبة.
وهنأ أسرتها على أن رزقهم 
اهللا بابنة تتحلى بكل هذه 
المواهب وقال: «رغم فقد 
البصــر فقــد عوضها اهللا 
بالبصيــرة»، مشــيراً إلــى 
وجود مواهــب عديدة بين 

طلبة القدس المفتوحة.
وأوضح عمــرو أن الجامعة 
حريصة علــى تقديم كل 
اإلمكانيات للطلبة من ذوي 
االحتياجات الخاصة، وتوفير 
مبــان مالئمــة خاصة من 
أجل تقديــم أفضل تعليم 
لهــم، كما يتوفــر في عدد 
من فروع الجامعة مختبرات 

للمكفوفين.
وأكــدت الطالبــة عمر أنها 
ســتكون ســفيرة للجامعة 
في مختلف المحافل، فهي 
بنت «القــدس المفتوحة» 
والعمل  التعلم  وستواصل 
مــن أجل تحقيق مزيد من 
تحدثــت  وقــد  النجاحــات، 
للرئيس الكردستاني، الذي 
التقتــه حديثاً خــالل زيارة 
لها إلى كردستان، عن دور 

جامعتها في دعمها.
وقالــت: إنها تعلمت اللغات 
ذاتيــاً عن طريــق التلفاز، 
وهي تهوي الغناء والعزف 
وألفت  الشــعبية،  والدبكة 
ولحنت العديد من األغاني 
الوطنيــة من بينهــا أغنية 
(حــق العــودة) و(راجعيــن 
لوطنــا راجعيــن)، كما أنها 
خاصــة  الكتابــة،  تجيــد 
األشعار والخواطر، لتتحول 
إلــى موهبــة بــكل ما في 

الكلمة من معنى.
وتصر حسناء التي منحت 
يــا  لنوا ا «ســفيرة  لقــب 
الحسنة للقدس المفتوحة» 
قــة  إلعا ا تحــدي  علــى 
البصريــة، التــي لــم ولن 
تحــول دون تحقيق حلمها 
بالتفوق والنجاح في حياتها 
والشــخصية،  التعليميــة 
حيث رافقتها الصعاب منذ 
والدتها بعملية زراعة بعد 
18 عاماً من زواج والديها، 
ووفــاة أخويــن لهــا أثنــاء 

الوالدة.
وتؤكد أن «اإلعاقة ال تلغي 
الطاقة، وأن ذوي االحتياجات 
الخاصــة يمتلكون مواهب 
يعجز  وإمكانــات  وقــدرات 
عنها األشخاص العاديون»، 
ظــروف  تتحــدى  وبذلــك 

قادرة  أنها  وتثبــت  إعاقتها 
واإلبــداع،  التغييــر  علــى 
وأن اإلعاقــة ال تحول بين 
اإلنســان والتأثير اإليجابي 
بالعزيمــة  تمتــع  طالمــا 

واإلرادة.
مع بداية العام الجاري حالف 
واقتادهــا  حســناء  الحــظ 
نحــو تحقيق حلمها بزيارة 
كردستان العراق، وذلك بعد 
رسالة مصورة لها وجهتها 
عبر قناتها على «يوتيوب» 
إلى الرئيس برزاني، وهو 
حلــم طالمــا راودها، فهي 
تمثــل رغبة بالنســبة لها 
أظفارهــا،  نعومــة  منــذ 
فوصلت رسالتها إلى مدير 
مكتب التشريفات للرئيس 
برزاني، الذي أمر بدعوتها 
الرســمية  القنــوات  عبــر 
لزيارة كردستان ليكون لها 
ما أرادت، وحظيت حســناء 
باســتقبال رسمي وشعبي 
مكتــب  مديــر  قبــل  مــن 
الرئيس برزاني والســفير 
الفلسطيني هناك، إضافة 
إلــى المثقفيــن والفنانين 
والشعب الكردستاني، كما 
اإلعــالم  وســائل  اهتمــت 
والفضائيات الكردســتانية 
اهتمامــاً كبيــراً بهــا نظراً 
لمواهبها وقدراتها العالية، 

ذلك أن حسناء تتقن اللغة 
الكردستانية بطالقة وتجيد 
الغناء باللغة نفسها، األمر 
الذي جعل بعض الفنانين

ويغنون  يلتقونهــا  هنــاك 
معها دعماً لها، ولم تتوقف 
مواهب حســناء عند إتقان 
والغناء  الكردستانية  اللغة 
بهــا فقــط، فهــي إضافة 
اللغتين  تجيــد  ذلــك  إلــى 
واإلنجليزيــة  نيــة  األلما
بطالقة، ولها معرفة جيدة 
باللغات التركية والسويدية 

والعبرية.
بفخــر  حســناء  وتشــعر 
ألســرتها  كبيــرة  ومحبــة 
القدس  جامعة  في  الثانية 
المفتوحــة، وتقول: «رغم 
خوفي الشديد من التحاقي 
بالجامعــة، لكــن ســرعان 
ما اكتشــفت مــدى حبهم 
ووفائهم لي بدءاً من مدير 
الفرع حتــى أصغر موظف 
فيها، باإلضافة إلى الطلبة، 
فــاإلدارة غيرت في ترتيب 
القاعــات والصفــوف مــن 
أجل راحتي وتنقلي بيسر، 
أما أعضاء هيئة التدريس 
فقدموا لي كل مســاعدة، 
وكل ذلــك شــجعني ورفع 
معنوياتي وزاد من إصراري 

على تحقيق النجاح.

جانب من التكريم


