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بلدية بني زيد تكرم جامعة القدس المفتوحة
لدورها في إنجاح مهرجان «قمر بني زيد»

رام اهللا- الحياة الجديدة - كرمت 
بلدية بني زيد بمحافظة رام اهللا 
والبيــرة، امس، رئيــس جامعة 
القــدس المفتوحــة أ. د. يونس 
عمــرو، ومجلس طلبــة الجامعة 
وحركة الشبيبة الطالبية، وذلك 
لدور الجامعة في إنجاح فعاليات 
مهرجــان «قمر بني زيــد» الذي 

عقد مؤخراً.
واســتقبل أ. د. عمرو في مكتبه 
وفداً من بلدية بني زيد برئاسة 
أ. يــزن الريماوي رئيس البلدية، 
وعدد من أعضاء المجلس البلدي، 
شــاهين  محمــد  د.  أ.  بحضــور 
مســاعد رئيس الجامعة لشؤون 
الطلبة، ود. حسين حمايل مدير 
فــرع رام اهللا والبيرة، وأ. عوض 
مديــر  أعمــال  مســير  مســحل 
دائرة العالقــات العامة والدولية 
واإلعــالم، وزياد الــواوي رئيس 
مجلــس الطلبة القطري، وفادي 
حمــاد رئيس مجلس الطلبة في 
فــرع رام اهللا والبيــرة، ومجدي 
الشبيبة  حركة  منسق  الريماوي 
اهللا  رام  فــرع  فــي  الطالبيــة 
والبيرة، وعدد من أعضاء مجلس 
الطلبة وحركة الشبيبة الطالبية. 
ورحب أ. د. عمرو بالوفد الضيف، 
مشيداً بدور البلديات في الحركة 
النضاليــة الفلســطينية، مؤكداً 
علــى العالقــة التشــاركية بين 
طلبــة الجامعة وإدارتها لالرتقاء 
بالجامعــة وتمكينها مــن القيام 

بدورها األكاديمي والمجتمعي.
وشــكر رئيــس بلدية بنــي زيد 
يــزن الريمــاوي، جامعة القدس 

المفتوحة ممثلة برئيســها أ. د. 
يونــس عمرو، وطلبتهــا الذين 
ساهموا بشكل فعال في إنجاح 
مهرجــان «قمر بنــي زيد» الذي 
أقيــم فــي البلــدة القديمة من 
قريــة ديــر غســانة، فــي إطار 
نشــاطات البلدية للحفاظ على 
التراث والهوية الوطنية وتشجيع 

السياحة الريفية.
الوطنــي  الــدور  عــن  وتحــدث 
واألكاديمــي للجامعة، وبخاصة 
على صعيد تعليم فئات مجتمعية 
مختلفــة من أبناء شــعبنا وفي 

مقدمتهم األسرى المحررون.
وأكــد الريمــاوي الــدور الرائــد 

لرئيس الجامعة في رفع مستوى 
التعليــم العالي في فلســطين 
للوصــول  المخلــص  وســعيه 
بالجامعــة إلى مصاف الجامعات 

المتميزة عالمياً.
واستعرض أ. د. محمد شاهين، 
مساعد رئيس الجامعة لشؤون 
الطلبة، دور الجامعة في تشجيع 
إلى  مشــيراً  التطوعي،  العمــل 
أن النظــام المتبع فــي الجامعة 
بخصوص العمل التطوعي يعد 

من أكثر األنظمة تطوراً.
وأكد. حســين حمايل مدير فرع 
رام اهللا والبيــرة، أهمية حضور 
الجامعــة وطلبتها فــي مختلف 

األنشطة المجتمعية والمساهمة 
مــع  بالتعــاون  إنجاحهــا  فــي 
المؤسســات كافة، انسجاماً مع 
رسالة الجامعة التي تؤكد على 

التطوع كقيمة يجب تنميتها.
بــدوره، تحدث رئيــس مجلس 
الطلبــة القطــري زيــاد الواوي 
عن دور بلدية بني زيد الخدمي 
والوطنــي، مشــيراً إلى أنها من 
أوائــل البلديــات التــي أنشــئت 
وتلعب  الغربيــة،  الضفــة  فــي 
دوراً مهمــاً في تنظيم أنشــطة 
المواطنيــن  تخــدم  مجتمعيــة 
وتحافظ على الذاكرة الوطنية.

وقال رئيس مجلس الطلبة في 

فرع رام اهللا والبيرة فادي حماد: 
«رغــم كل المعيقــات، غيــر أن 
طلبة الجامعة يحققون إنجازات 
ويســاهمون في مســيرة البناء 
الوطنية بالتواصل والتالحم مع 

فئات شعبنا وقطاعاته كافة».
وأشــار مجدي الريماوي، منسق 
حركة الشبيبة في فرع رام اهللا 
والبيــرة، إلــى أهمية مشــاركة 
النشــاط  هــذا  فــي  الشــبيبة 
المتميز، ومن خالله اطلع طلبة 
الجامعة على األعمال الفلكلورية 
الفلسطينية، مشيداً بدور رئيس 
بلدية بني زيد في إبراز منطقة 

بني زيد وإحياء تراثها األصيل.

الرجوب يستقبل أبناء عائلة المناضل العراقي 
المرحوم عمر علي قائد «معركة جنين»

جنين- الحياة الجديدة- وضع محافظ 
جنين اللــواء أكــرم الرجــوب، وعائلة 
المناضــل العراقي عمــر علي، وعضو 
عزام  والتنفيذية  المركزيــة  اللجنتين 
األحمد إكليلين من الزهور على أضرحة 
مقبرة شهداء الجيش العراقي بالقرب 
من قرية مثلث الشهداء باسم الرئيس 
المناضــل  وعائلــة  عبــاس،  محمــود 

العراقي.
جاء ذلك خالل اســتقبال الرجوب وفدا 
عراقيــا ضم أبناء المناضــل المرحوم 
عمر علي، وهما سعادة السفير سندس 
عمر علي سفيرة جمهورية العراق في 
التشــيك، وبريــز عمر طيــار متقاعد، 
بحضــور قائــد منطقة جنيــن العميد 
ركن محمــد أبو هيفا، ومدراء األجهزة 
األمنية، ورئيس قباطية بالل عساف، 
واللجنة الوطنية العليا لترميم وتخليد 
شــهداء مقبرة الجيش العراقي، وعدد 
من مدراء المؤسسات الرسمية واألهلية 

وطاقم من المحافظة. 
ونقل الرجوب تحيــات الرئيس لعائلة 
المناضــل عمــر علــي الذي لبــى نداء 
الواجــب القومي العربــي بالدفاع عن 
فلســطين مــن خــالل قيــادة معركة 
الدفــاع عن جنين، رافضاً وهو ورفاقه 
ظلم االحتالل على أبناء شــعبنا، فقاد 
المعركــة مــع رفاقــه مــن أجــل دحر 

االحتالل.
األخويــة  بالعالقــة  الرجــوب  وأشــاد 
التاريخية بين الشــعبين الفلسطيني 
والعراقــي، وقــال: نعتــز بعالقتنا مع 
فــي  دومــا  حاضــرة  وهــي  العــراق، 
أذهاننا لمواقفها الثابتة اتجاه القضية 
الفلســطينية. وأضاف: هناك محطات 

تاريخية بين الجانبين جســدت بأرقى 
أشكالها، وعمدت بدم الجيش العراقي، 
مستذكرا الشهيد البطل صدام حسين 
الذي وقف دائما مدافعا عن فلســطين 
شــامخا مثل هؤالء الشهداء مدافعين 

عن عروبتنا وقوميتنا».
وأكد الرجــوب مواقف الشــهيد صدام 
حســين والشــعب العراقي مع الشعب 
الفلسطيني، وأشار إلى أن هذه المواقف 
مصدر فخر للشعب الفلسطيني. وتابع: 
نتمنى أن تبقى صفحة العراق مشرقة 
كمــا كانــت في األيــام الســابقة، وأن 
يعم الســلم واألمان واالزدهار للعراق 

الشقيق.
وقالت الســفيرة ســندس عمر: نشعر 
بالفخر واالعتــزاز بوجودنا على أرض 
فلسطين التي تحتضن جثامين شهداء 
الجيــش العراقــي، الذي هــب للدفاع 
عــن ارض فلســطين بوجــه االحتالل 
اإلسرائيلي. وأضافت: إن فلسطين جزء 

أصيل في قلوب العراقيين.
وشكرت السفيرة سندس فعاليات جنين 
على اهتمامهم بترميم مقبرة شهداء 
الجيــش العراقي لتبقى شــاهدة على 
عمق العالقة المتجذرة بين الشعبين.

مــن جهتــه قــال األحمــد: إن شــعبنا 
الفلســطيني الــذي لــم ينســى دعم 
أخوتــه العراقيين، فإنه اليوم أحوج ما 
يكون لهذا الدعم فــي ظل المؤامرات 
التي تحاك ضد قضيتنا الفلســطينية 
. وأضــاف نحن مســتمرون في العمل 
السياســي إلى جانب فخامــة الرئيس 
لتحقيــق المزيد مــن الدعــم العربي 
والدولي لتثبيت حقوقنا المشروعة التي 

ضحى شعبنا من أجلها.


