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فقد هوية
مخيم جنين- أعلن أنا أميرة هاشم خليل سليط من مخيم جنين عن فقدان هويتي رقم 942878042 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/24 د
دائرة تنفيذ بيت لحم

اخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ محكمة بداية 
بيت لحم في القضية التنفيذية رقم 2018/3394 

الى المحكوم عليه: -رامي رمضان خليل حمود-بيت لحم-شارع الصف –بالقرب من مسجد صالح الدين. 
استنادا الى قرار سعادة قاضي تنفيذ محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 2018/11/21 في الدعوى التنفيذية 
رقــم (2018/3394) والمقامــة ضدك من قبل المحكوم له: -اياد خليل حنا قمصية من بيت ســاحور، 

وموضوعها تحصيل دين بقيمة (1500) شيقل وذلك بموجب شيكات.
لذا فانه يتوجب حضورك ومراجعتك بالذات او ارسال وكيل عنك لدائرة تنفيذ محكمة بيت لحم خالل 
أســبوعين من تاريخ نشــر هذا األعالم وفقا ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب 
األصول، وإذا لم تبادر بذلك فســوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حســب القانون لذا أقتضى 

إخطارك بذلك.
مع تقبل فائق األحترام ...

مأمور تنفيذ محكمة بيت لحم/ بهاء الجعبري   

إعالن طرح عطاء بالظرف المختوم
للمرة الثالثة

تعلن بلدية أريحا عن طرح العطاء المذكور أدناه بالظرف المختوم وهو:-

اسم العطاءرقم العطاء

قيمة كفالة 

دخول العطاء

ثمن نسخة 

آخر موعد لتسليم العطاءالعطاء

ب أ/2018/12

عطاء توريد مواسير  

1009/12/2018شيكلSN85% ورمل بحر
فعلى الشركات المتخصصه و الراغبه بالمشاركة في العطاء المبين أعاله 
مراجعة وحدة المشتريات والعطاءات في مبنى بلدية أريحا  للحصول على 

نسخة من العطاء ضمن الشروط التالية.
1.أخر موعد لبيع نسخ العطاء يوم السبت الموافق 2018/12/8  

2.تودع العروض في صندوق عطاءات البلدية قبل الساعة الحادية عشر 
والنصف صباحا من يوم األحد الموافق2018/12/9 

3. يرفق مع العرض كفالة بنكية او شــك بنكي مصدق بالقيمة المبينة 
أعاله

5. أجور اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء 
6. يستبعد أي عرض غير مكتمل الشروط .

7. لالستفسار يرجى االتصال على هاتف البلدية رقم 2322417/8 وحدة 
المشتريات والعطاءات.

   رئيس بلدية أريحا
    سالم غروف

11/24 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية الخليل

إعالن طرح عطاء
  تعلن بلدية الخليل عن طرح عطاء بناء أســوار خراســانية و بناء مرابيع 
حجرية لعام 2019 عطاء رقم HMEG 3 2019, فعلى الراغبين بالمشاركة 
في العطاء التوجه إلى دائرة العطاءات و التوريدات المركزية في البلدية 
أثناء أوقات الدوام الرسمي للحصول على كراسة العطاء حسب الشروط 

التالية:
* ثمن نسخة العطاء 500 شيكل غير مستردة. 

* يرفق تامين بقيمة 80000  شــيكل على شــكل كفالة بنكية أو شــيك 
مصدق ساري المفعول لمدة 90 يوم .

* آخر موعد لتسليم كراسة العطاء الساعة الواحدة من ظهر يوم  الخميس 
الموافق :2018/12/20.

* فتح المظاريف يوم الخميس الموافق :2018/12/20 الســاعة الواحدة 
ظهــرا في مقر بلديــة الخليل, مع العلم انه لن يقبــل أي عطاء بعد هذا 

الموعد.
* األسعار شاملة جميع أنواع الضرائب و الرسوم .

* رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء .
* البلدية غير ملزمة بأقل األسعار دون إبداء األسباب .

* األسعار المقدمة بعملة الشيكل.  
* للبلدية الحق في تجزئة العطاء .

* للبلدية الحق في تأجيل العطاء أو إلغاؤه.
* للمراجعة واالستفســار يرجى مراجعــة دائرة العطاءات والتوريدات في 

البلدية على األرقام التالية :
  هاتف رقم (3-2-2228121) فاكس رقم (2215889).

  أ. تيسير أبو سنينة / رئيس بلدية الخليل

11/22 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/24 د
محكمة صلح سلفيت

دائرة التنفيذ

تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ سلفيت
 في الملف التنفيذي رقم : (2018/653)

   إلــى المحكــوم عليه / خالد هيثم محمد مالوخ / ســلفيت- قراوة بني زيــد ، والمجهول مكان االقامة 
حاليا، نعلمك  أن المحكوم له /  نديم عزمي موسى موسى  .

  قد حضر /ت إلى دائرتنا وطرح / ت للتنفيذ شيكات بقيمة (2500 شيكل )  ، باإلضافة إلى مبلغ (35) 
شــيكل بدل رســوم تنفيذ حالة ومســتحقة االداء .  لذا يتوجب عليك أنت و /أو من تنيب مراجعة دائرة 
التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير بإجراء التنفيذ حضوريا بحقك، 

وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.

مأمور التنفيذ 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

رقم المعاملة: 9167/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقــدم الى هذه الدائرة دالية نزال احمد حنايشــة بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(12182/2018/442) عدل جنين بتاريخ 2018/11/13 وذلك لتقديم معاملة بيع 
رقم 9167/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (17) من الحوض رقم (6) من اراضي الجديدة فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: دالية نزال احمد حنايشة

اسم الموكل (المالك):مريم وحليمه بنات حسن حامد قاللوة ورجاء حسن حامد قشتم

11/24 د
دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

رقم المعاملة: 9228/ج/2018

رقم المعاملة: 9217/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقــدم الى هذه الدائرة دالية نزال احمد حنايشــة بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(3422/2018/438) عدل جنين بتاريخ 2018/4/1 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  
9228/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (83) من الحوض رقم (14) من اراضي ســيريس فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: دالية نزال احمد حنايشة

اســم الموكل (المالك):عاهد + صادق +مهيبه + روضة + نوال +نايفه + نادية (ابناء رشــيد عبد 
الرازق فقها)

عدد الحصص المباعة حسب الدورية

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقــدم الى هذه الدائرة دالية نزال احمد حنايشــة بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(3420/2018/438) عدل جنين بتاريخ 2018/4/1 وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  
9217/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (114) من الحوض رقم (12) من اراضي سيريس فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: دالية نزال احمد حنايشة

اسم الموكل (المالك):عالية حافظ مصلح فقها +مهيبه + روضة + نوال + نايفة + نادية +صادق 
+ عايد + محمد (ابناء رشيد عبد الرازقق فقها)+احمد+ محمود + معاذ + يوسف +محمد + رماح 

(ابناء رياض رشيد فقها)
عدد الحصص المباعة حسب الدورية 11/24 د

11/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

رقم المعاملة: 8983/ج/2018

رقم المعاملة: 9163/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلن الطالع العموم بانه تقدم الى هذه الدائرة  رائد طاهر سعد شاور بصفته الوكيل بموجب الوكالة 
الدوريــة رقــم(8366/2017/1661) عدل نابلس بتاريخ 2017/6/7 وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم  
8983/ج/ 2018 على  قطعة االرض رقم (190) من الحوض رقم (12) من اراضي سيريس فمن له 
أي اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشــرة ايام من تاريخ 

النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: رائد طاهر سعد شاور

اسم الموكل (المالك):نافز سعيد عبد الفقهة وفوزي المعروف فايز سعيد عبد الفقهة

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطــالع العموم بانه تقــدم الى هذه الدائرة دالية نزال احمد حنايشــة بصفته الوكيل بموجب 
الوكالة الدورية رقم(12115/2018/442) عدل جنين بتاريخ 2018/11/12 المعطوفة على الخاصة 
11793/2015/425 عدل جنين بتاريخ 2015/12/6 والعامة ســجل 886 ص 2009/66 س ف عمان 
2009/8/19وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم  9163/ج/ 2018 على  قطعــة االرض رقم (37) من 
الحــوض رقــم (22) مــن اراضي كفردان فمن له أي اعتراض عليه عليــه التقدم باعتراضه الى هذه 
الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ النشر واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب 

االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: دالية نزال احمد حنايشة

اسم الموكل (المالك):محمود ومحمد وصفية وفتحية ابناء شفيق محمود عابد وخيرية وعريفة بنات 
شفيق محمود جدوعية

11/24 د

11/24 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

رقم المعاملة: 9253/ج/2018

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين
يعلــن الطالع العموم بانــه تقدم الى هذه الدائرة زينب محمود درويــش ابو جمهور بصفته الوكيل 
بموجــب الوكالة الخاصة رقم(11177/2018/441) عدل جنين بتاريخ 2018/10/21 المعطوفة على 
الخاصة 10790/2018/441 عدل جنين بتاريخ 2018/10/11  وذلك لتقديم معاملة بيع رقم  9253/ج/ 
2018 علــى  قطعــة االرض رقم (184+180) من الحوض رقــم (11) من اراضي صانور فمن له أي 
اعتراض عليه عليه التقدم باعتراضه الى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة ايام من تاريخ النشر 

واال سيتم السير في اجراءات المعاملة حسب االصول والقانون.
اسم الوكيل بالوكاالت المذكورة: زينب محمود درويش ابو جمهور

اســم الموكل (المالك):-1شــادية ســعيد محمد ولد علي -2 مصطفى -3 سفيان -4 عمران -5محمد 
-6 رانية ابناء ناصر مصطفى ابن علي 
عدد الحصص المباعة كامل الحصص

11/24 د

مطار غزة الدولي.. الحلم المدمر
غزة- وفا- في مثل هذا اليوم 
افتتح  عاما،  عشــرين  وقبل 
الرئيس الراحل الشهيد ياسر 
عرفــات، علــى أرض مدينة 
رفــح أقصــى جنــوب قطاع 
غــزة، مطار غزة الدولي في 
عرس وطني وعربي ودولي 

كبير.
وعن تلــك اللحظــات يقول 
االعالمي محمــد الباز، الذي 
نقل على الهواء مباشرة عبر 
شاشــة تلفزيون فلســطين 
وقائــع االحتفــاالت بافتتــاح 
وســط  الدولي،  غــزة  مطار 
تغطية اعالمية واســعة من 
جميع العالم، يقول: «لم يكن 
افتتاح المطار حدثا عاديا في 
حياة شــعبنا وقيادتنا وعلى 
رأسها الشــهيد الخالد ياسر 

عرفات».
ويضيــف البــاز (65 عامــا): 
«صنع شعبنا يوما ليس ككل 
األيــام، صنعنــاه بأيدينــا»، 

واصفا االفتتاح
الــذي  العالمــي  بـ»الحــدث 
الوطني  االســتقالل  يمثــل 
الفلســطيني، وانجاز للثورة 
الفلســطينية، الن التواجــد 
علــى أرض الوطــن يتطلب 
صنــع العديــد مــن مظاهر 

االستقالل الوطني».
ويقــع مطار غــزة الدولي أو 
(مطــار ياســر عرفــات) في 
الحدود  علــى  رفح  محافظة 
مــع مصــر، ويضــم مــدرج 
هبوط وإقــالع، واحد بطول 
يبلــغ 3080 متــرا، وعرض 

60 متــرا، وبــدأ البنــاء فيه 
فــي العشــرين مــن كانون 
عندما  عــام 1996،  الثانــي 
أرسى الرئيس ياسر عرفات 
حجر األســاس لهــذا الصرح 

الوطني.
وعمــل مطــار غــزة الدولي 
لفلسطين  رئيســية  كبوابة 
بشــكل عــام وقطــاع غــزة 
بشــكل خــاص حتــى العام 
قــوات  قامــت  حيــث   2001
بتنفيذ  اإلسرائيلي  االحتالل 
عدة غــارات وعمليات قصف 
طالــت  وتجريــف،  وهــدم 
والمنشــآت  المباني  مختلف 
ومــدارج المطــار، وألحقــت 

أضرارا بالطائرات.
وتحــول المطــار اليــوم الى 
للنفايــات، ال يســمع  مكــب 
فيه اليوم اال نعيق الغربان، 
وتنتشر منه الروائح الكريهة، 
وكل ما تبقى منه قبة ذهبية 
صفراء هي كل ما تبقى من 

أطالل المطار.
اإلجمالية  المســاحة  وتبلــغ 
 ، دونمــا  2 3 5 0 ر  للمطــا
ويشتمل على صالة رئيسية 
للمسافرين مساحتها 4000 
متر مربع، تستوعب 750 ألف 
مسافر في العام الواحد، مع 

إمكانية التوسع.
كما يحتوي على العديد من 
المنشــآت مثل مبنــى إدارة 
الطيــران المدنــي، ومبنــى 
التشريفات، ومبنى الشحن، 
واإلســعاف،  اإلطفاء  ومبنى 
ومبنــى  الوقــود،  ومحطــة 

الصيانة، وبرج المراقبة الذي 
يرتفــع عــن األرض ثمانية 
وعشــرين متــرا، وقــد زود 
بأحــدث األجهــزة المالحيــة 
حركــة  وإرشــاد  لمراقبــة 
الطائــرات على األرض وفي 
الجو وأثناء اإلقالع والهبوط.

المعماريــة،  الناحيــة  مــن 
غزة  مطار  منشــآت  تتكامل 
الدولــي فيما بينها لترســم 
لوحة معماريــة تمثل إحدى 
التحف الهندسية التي شيدت 

في فلسطين حديثا.
وصممت هذه المنشآت وفق 
الطــراز المعمــاري العربــي 
اإلســالمي المســتوحى من 
القديمــة،  القــدس  أبنيــة 
المشغولة بعناية، والمرصعة 

بأقواسها الشهيرة، لتدل على 
حرص القيــادة على عرض 
خصوصية بوابة فلســطين 

إلى العالم الخارجي.
ذاكرة االعالمــي الباز عادت 
الى وراء عقدين من الزمن، 
مشيرا الى أن طائرة مصرية 
كانــت أولى الطائــرات التي 
حطت على أرض (مطار غزة 
الدولــي) وكان علــى متنهــا 
وفد رسمي وفنانون، اضافة 
الــى طائــرات مــن المغرب، 

والجزائر، واألردن، وأوروبا.
الفرحــة العارمــة ســيطرت 
على أجــواء االحتفــال حيث 
كان الرئيس الشــهيد ياسر 
عرفــات يلــوح دوما بشــارة 
النصر واالبتسامة ال تفارق 

محيــاه، مشــيرا الــى قيــام 
أميــر القدس الراحل فيصل 
بشــكل  بالدبكة  الحســيني 

عشوائي برفقته.
طائــرة  أول  هبــوط  وعــن 
أرض  علــى  فلســطينية 
المطار، يقول الباز: «عندما 
وزمــالؤه من  نــزل الطيــار 
البعض  رفعهم  طائرتهــم، 
على االكتاف وسط الهتافات 

واهازيج الفرح».
ويتمنــى البــاز أن تتم اعادة 
ترميــم وبنــاء مطــار غــزة 
الدولــي مجــددا، مؤكدا «أن 
تســافر من مطــارك وتعود 
بطائرة  الوطــن  أرض  الــى 
فلســطينية، تلــك مشــاعر 

كبيرة ال بد أن تتحقق».

صورة ارشيفية للمطار.

جامعة القدس تعقد المؤتمر الطبي الفلسطيني الروماني األول
علــى دور الجمعية في تعميق 
عالقات الصداقة بين فلسطين 

ورومانيا.
 وتخلل المؤتمر عدة جلســات 
ناقشــت أبحاث علمية ومحاور 
تتعلــق  مختلفــة  طبيــة 
باالبتكارات في مجال أمراض 
وأهميــة  المزمنــة،  الرئتيــن 
األخالقيات الطبية، واالتجاهات 
الحديثــة في التعليــم الطبي، 
إضافة إلى مناقشتهم لمحاور 
تتعلــق بالجراحــة التناســلية 
وأورام األمعاء الدقيقة والعالج 
بالليــزر فــي طــب األســنان، 

وحديثهم عن الرعاية الصحية 
والتعليم، وأثر برنامج الرعاية 
ضــد البكتيريا علــى المرضى 
فــي وحدات العنايــة المكثفة، 
الموضوعــات  مــن  وغيرهــا 

واألبحاث الطبية.
المؤتمــر،  هامــش  وعلــى    
وقعــت جامعة القدس اتفاقية 
تعــاون أكاديمي مــع جامعتي 
 «Asoc iata  Medic i lor »
 The Vasi le  Goldis » و 
 ،«Western University Arad
تهــدف إلــى تشــجيع التبــادل 
االكاديمــي والبحثي، وتطوير 

وتعزيــز  مشــتركة،  أبحــاث 
والوثائق،  المعلومــات  تبــادل 
والمنشورات العلمية، والخبرات.

كمــا تهــدف االتفاقيــة  إلــى 
التعاون فــي تنظيم مؤتمرات 
دوليــة وحلقــات بحثية، وعقد 
فائــدة  ذات  دراســية  دورات 
لألطــراف، وكذلك مد جســور 
من الصالت بين جامعة القدس 
والجامعات الرومانية بما يخدم 

مصالح الطرفين. 
 وكرم رئيــس جامعة القدس 
أ.د. عماد أبو كشك المشاركين 
معــات  لجا ا مــن  لمؤتمــر  با

وكذلــك  الزائــرة  الرومانيــة 
القائميــن عليــه مــن جامعــة 
القدس،  فيما كرم الوفد الزائر 
أيضــا رئيس جامعــة القدس 
أ.د. أبــو كشــك  ونائب رئيس 
الجامعــة لشــؤون القــدس د. 
صفــاء ناصــر الديــن على ما 
قدمــاه مــن جهود كبيــرة في 

إنجاح هذا المؤتمر.
فيما قدمــت فرقة نادي جبل 
عروضا  المقدســية  الزيتون 
للدبكة الشعبية الفلسطينية 
والتي نالت إعجــاب الحضور 

في ختام المؤتمر الطبي.

الحيــاة  المحتلــة-  القــدس 
الجديدة- تحت رعاية الرئيس 
محمود عبــاس، عقدت جامعة 
الطبــي  «المؤتمــر  القــدس 
الفلسطيني الروماني» األول، 
في حرمهــا الرئيس، بالتعاون 
مع اتحــاد االطبــاء والصيادلة 
في رومانيا، وجمعية الصداقة 
الفلسطينية الرومانية، بهدف 
تبــادل الخبــرات والمعلومــات 
الطبيــة الحديثــة، وبحث افاق 
التعاون المستقبلية بين جامعة 
القدس ونظيراتها في رومانيا، 
وليكن بذلــك المؤتمر العلمي 
االول مــن نوعه بيــن البلدين 
الذي يعقد في مدينة القدس. 
وافتتح  المؤتمــر أ.د. عماد ابو 
القدس  جامعة  رئيس  كشــك 
عن  الممثــل  بحضــور  وذلــك 
رئيس دولة فلسطين د.فيصل 
عرنكي عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية، 
ورئيــس لجنــة القــدس فــي 
القائمــة العربيــة المشــتركة 
لطيبــي،  ا حمــد  أ لدكتــور  ا
الرومانيــة  البعثــة  ورئيــس 
السيد كاتالين تيرليا، ورئيس 
الفلسطينية  الصداقة  جمعية 
هاشــم  المهندس  الرومانيــة 
أبو الفي، وممثــالً عن االتحاد 
والصيادلــة  لالطبــاء  العــام 
رومانيــا  فــي  الفلســطينيين 
د.نبيــل مبــارك، ونخبــة مــن 
األطبــاء والصيادلة من جامعة 
القــدس وأطباء فلســطينيين 
ورومانيين، وعدد من الطلبة.

وقال أبو كشك: «نلتقي اليوم 
فــي جامعة العاصمــة ومدينة 
السالم ومسرى رسولنا الكريم 
محمد صلى اهللا عليه وســلم 
ومهد السيد المسيح وقيامته، 
ورغم كل ما يحاك ضد مدينة 
القدس من مؤامرات وتحديات 
ثهــا  ا تر و بعبقهــا  ســتبقى 
الحضــاري ومكانتهــا الدينيــة 
والثقافيــة عاصمة فلســطين 

األبدية».
هــذا  انعقــاد  أن  إلــى  وأشــار 
المؤتمر تحــت رعاية الرئيس 
حــرم  وفــي  عبــاس  محمــود 
جامعــة القدس لمناقشــة آخر 
ما توصلت إليه االبحاث العلمية 
من تطــور وإبتــكار خير دليل 
علــى ما وصلــت إليــه جامعة 
القــدس مــن تقــدم وتطــور 
وإبــداع وتميــز، لتأخــذ دورها 
في صفوف الجامعات العالمية 

العريقة وفي كل المجاالت.
دولــة  رئيــس  كلمــة  وفــي   
محمــود  لســيد  ا فلســطين 
عبــاس، التي ألقاها نيابة عنه 
د. فيصــل عرنكــي، أكد على 
الفلســطينية  العالقات  عمــق 
الرومانية على كافة األصعدة، 
قائالً: « نشيد بالدور التاريخي 

لرومانيــا فــي دعــم القضية 
الفلسطينية خاصة عام 1988 
الراحل  الشــهيد  أعلــن  عندما 
دولــة  إقامــة  عرفــات  ياســر 
فلســطين، حيث كانت رومانيا 
من أوائــل الدول التي اعترفت 
بدولة فلسطين، مضيفاً، «أن 
هذا إن دل على شيء إنما يدل 
علــى عمق العالقات التاريخية 

بين البلدين».
 وأكــد  الطيبــي علــى أهمية 
انعقــاد المؤتمــر الطبــي في 
جامعة القدس، كونها مؤسسة 
عريقــة  مقدســية  تعليميــة 
تنطلق من قلب مدينة القدس، 
التعليمي  بالمســتوى  مشــيداً 
العالــي الذي تتمتــع به جامعة 
القــدس خاصة فــي المجاالت 
بهــا  يلتحــق  والتــي  الطبيــة 
الكثير مــن طلبتنا من الداخل 

الفلسطيني.
 وأشار إلى األنشطة المتنوعة 
التي شــاركت فيها فلســطين 
مــع رومانيــا، مشــيداً بالدعم 
الرومانــي لدولــة فلســطين، 
إضافة إلى الحمالت التطوعية 
التــي تقوم بها في فلســطين 
رومانييــن  بأطبــاء  برفدهــا 
لتقديــم يــد العــون والعطــاء 

لشعبنا.
علــى  تيرليــا  كاتاليــن  وأكــد 
المتواصل الذي تقدمه  الدعم 
وعلــى  لفلســطين،  رومانيــا 
الفلســطينية  العالقات  عمــق 
اعجابــه  مبديــاً  الرومانيــة، 
بجامعة القــدس كونها صرحاً 
علمياً متميزاً خاصة في المجال 

الطبي.
 وأشــار إلــى التعــاون مــا بين 
الجامعــات الرومانيــة وجامعة 
القــدس فــي الحقــل الطبي، 
والــذي كانت ثمرتــه مجموعة 
واالخصائييــن  األطبــاء  مــن 
الذيــن يعملــون فــي رومانيا 
وفلســطين، مثنياً على جهود 
كليات الطب في البلدين، والتي 
الخبرات  مــن  الكثير  تجمعهما 

والقيم الطبية.
 وأكد د. نبيل مبارك على أهمية 
المؤتمــر فــي تعزيــز التعاون 
البحثــي واألكاديمــي الطبــي 
بين فلســطين ورومانيا، الفتاً 
إلى الموضوعــات الهامة التي 
يتطرق لهــا المؤتمر حول آخر 
االبتكارات والتطورات الحديثة 
فــي المجــال الطبــي، مؤكــداً 
علــى ضــرورة االســتفادة من 
المحاضرات الطبية وتطبيقها.

 وعــرف المهندس هاشــم أبو 
الفي بأنشطة جمعية الصداقة 
الفلســطينية الرومانيــة التي 
األصعــدة  مختلــف  تتنــاول 
والعلميــة  منهــا  اإلجتماعيــة 
مــن  وغيرهــا  لرياضيــة  وا
األحــداث المتنوعــة، ومؤكــداً 

«القدس المفتوحة» وكلية غرناطة 
تجددان اتفاقية التعاون بينهما

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- جــددت جامعــة 
القــدس المفتوحة وكلية غرناطــة بالداخل، 
أمس اتفاقيــة التعاون بينهمــا. وقع اتفاقية 
التجديــد عــن جامعة القــدس المفتوحة أ. د. 
يونس عمرو، وعن كلية غرناطة رئيســها د. 
طه أماره، في مقر رئاسة الجامعة برام اهللا.

وتضمنــت االتفاقيــة تعــاون الطرفين على 
تقديــم خدمــات التعليــم الجامعــي لدرجتي 
البكالوريــوس والماجســتير لطلبــة مناطق 
الداخل الفلســطيني كافة (الجليل، والمثلث، 
والنقب، والســاحل)، في التخصصات المتاحة 
لــدى الجامعة، وترغب كلية غرناطة بطرحها 
للطلبة المسجلين من خاللها. وقال عمرو: إن 
توقيــع االتفاقية جاء الحقــاً التفاقية التعاون 
الموقعــة بيــن الطرفيــن منــذ عــام 2013، 
واســتناداً إلى هذه التجربة العميقة والناجحة 
من التعاون في تقديم خدمات التعليم العالي، 
ورغبة الطرفين في تطوير التعاون والتوسع 

به بما ينسجم ومصلحتهما المشتركة.
بالجامعــة  الملتحقيــن  الطلبــة  أن  وأضــاف 
للدراسة عبر كلية غرناطة يخضعون لألنظمة 

والقوانيــن واللوائح المعمــول بها في جامعة 
القدس المفتوحة، ويلتزمون بها التزاماً تاماً.

وأوضح أن «القدس المفتوحة» ستمنح الطلبة 
الملتحقين بها من خالل الطرف الثاني، الذين 
أنهوا متطلبات تخرجهم، درجة البكالوريوس 
أو الماجستير في التخصص الذي التحق به كل 
منهم، وذلك وفق أنظمة الجامعة وقوانينها.

جــاء  االتفاقيــة  تجديــد  أمــارة: «إن  وقــال 
ألن «القــدس المفتوحــة» بصفتهــا جامعــة 
فلســطينية رائــدة فــي مجــال منــح درجتي 
البكالوريــوس والماجســتير فــي تخصصات 
أكاديمية مختلفة، ونحن نرغب في اســتمرار 
الحصول على خدمات التعليم الجامعي للطلبة 

في الداخل الفلسطيني من خالل كليتنا».
وحضر توقيع االتفاقية: نائب رئيس الجامعة 
النجــدي،  ســمير  د.  أ.  األكاديميــة  للشــون 
ومســاعدا رئيس الجامعة لشــؤون العالقات 
العامة والدولية واإلعالم د. م. عماد الهودلي، 
ولشــؤون المتابعة د. آالء الشخشير، وعميدا 
كليتي: التنمية االجتماعية واالسرية د. عماد 

اشتية، واآلداب أ. د. هاني أبو الرب. 

ا عبروا معبر الكرامة األسبوع الماضي 31 ألفً
الجديــدة-  الحيــاة  أريحــا- 
افــادت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم في الشرطة، أمس، 
بتنقــل اكثــر مــن 31 ألــف 
مواطــن ومواطنة وزائر عبر 
معبر الكرامة خالل األسبوع 
وقفــت  أ فيمــا  لماضــي،  ا

الشرطة 76 مطلوبا جنائياً.
وذكر بيان الشرطة: «أن عدد 

المغادرين خالل األسبوع بلغ 
(14925) شــخصا، فيما بلغ 
عــدد المســافرين القادمين 
(15985) شخصا، وأن حركة 
المسافرين كانت متوسطة».

وأشــار البيان إلى أن شرطة 
المعبر قبضــت خالل الفترة 
نفســها علــى (76) مطلوبا 
جنائيا وممنوعا من الســفر، 
محاولتهــم  ثنــاء  أ ســواء 
أو  المعبــر،  عبــر  المغــادرة 
ترقب وصولهم أثناء دخولهم 
لفلســطينية،  ا لألراضــي 
وهم مطلوبــون في قضايا 
المحاكــم  أمــام  مرفوعــة 

الفلســطينية علــى اختالف 
تقسيماتها.

وأضــاف البيــان «أن جميــع 
والمدنية  األمنيــة  األجهــزة 
فــي اإلدارة العامــة للمعابر 
العديــد  قدمــت  والحــدود 
والخدمات  التســهيالت  مــن 
حيــث  المواطنيــن،  لكافــة 
تــم التنســيق لـــ (11) حالة 
بيــن  مــا  للســفر  مرضيــة 
جانبــي المعبر في ســيارات 
فيما  الفلسطينية،  اإلسعاف 
أعاد الجانب اإلسرائيلي (20) 
مواطناً خالل الفترة نفســها 

بحجة األسباب األمنية».


