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دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
التاريخ: 1438/11/29هـ
وفق: 2017/8/21م

إعالن بيع حصص محجور عليه في قطعة أرض
صادر عن محكمة نابلس الشرعية التوثيقات

يعلن للعموم بأنه معروض للبيع عن طريق المزاد العلني حصص المحجور عليه محمد 

حس���ني محمد تايه من أهالي عس���كر وذلك في قطعة األرض رقم 15 من الحوض 8 

موقع الوس���ية من اراضي عس���كر التابعة نابلس بواقع 61,77 مت���را مربعًا، من أصل 

مس���احة القطعة الكلية البالغة 2965 مترا مربعا فعلى من يرغب بالشراء الحضور إلى 

هذه المحكمة الس���اعة العاشرة من صباح يوم األحد 2017/8/27، ومن ثم التوجه إلى 

رقبة األرض المش���ار إليها أعاله وذلك للمزاودة عل���ى حصص المحجور عليه المذكور 

فيها علمًا بأن هذا البيع موقوف النفاذ على موافقة س���ماحة قاضي القضاة المحترم، 

وعليه جرى إعالن ذلك حسب األصول تحريرًا 1438/11/29ه� الموافق 2017/8/21م.
قاضي محكمة نابلس الشرعية التوثيقات
محمد قاسم عبد الله

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين
رقم الملف: 2017/5792
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين السيد بالل يوسف جميل صعابنة 
وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 434/2017/8243 تاريخ 2017/8/21
أنا/ بالل يوس���ف جمي���ل صعابنة بصفتي وكيال عن عصام محم���د ناصر صعابنة بموجب 

الوكالة الخاصة رقم 434/2017/8243 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 2017/8/21
أصرح عن بيع 400 متر مربع حصص موكلي

الصادرة من كاتب عدل جنين
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 38 حوض رقم 6 من أراضي فحمة.

فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيل اسم الموكل )المالك(  
بالل يوسف جميل صعابنة عصام محمد ناصر صعابنة  

دائرة األراضي مكتب جنين

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الش���ركات لدى وزارة االقتصاد الوطني أن ش���ركة 

الهضبة للمقالع والمناش���ير والمس���جلة لدى مراقب الشركات تحت 

الرق���م 562547489 قد تقدمت إلينا بطلب تحويل صفة الش���ركة من 

مساهمة خصوصية محدودة إلى عادية عامة، ومن له أي اعتراض عليه 

مراجعة مكتب مراقب الشركات أو مركز الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5804
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ش���ادي مصطفى يوسف 
الح���اج وذلك بصفة وكيال خاص���ا بموجب الوكالة الخاصة رق���م 430/2016/11400 تاريخ 
2017/8/7 والمعطوفة على الدورية رقم سجل 977 صفحة 2010/89 والصادرة عن سفارة 

فلسطين/ عمان بتاريخ 2010/7/20
الصادرة من كاتب عدل جنين

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 77 حوض رقم 5 من أراضي جلقموس.
فم���ن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.

اسم الوكيلاسم الموكل )المالك(

أمينة حس���ين أحم���د أبو زيد وأيم���ن + محمد + 
جمال + أحمد + سعاد + سهى + سهير + شروق 

أبناء سعيد محمد عودة

شادي مصطفى يوسف الحاج

دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3416/ج/2017
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ محمد نادر محمود حجاج 
وذلك بصفة وكيال دوريا بموجب الوكالة الخاصة رقم 1622/2017/446 عدل نابلس بتاريخ 

2017/1/10
بمعاملة بيع القطعة 9 من الحوض 17 من أراضي طلوزة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

محمد نادر محمود حجاج أزهار فياض محمود صبح  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل األراضي
دائرة األراضي في سلطة األراضي مكتب جنين

رقم الملف: 2017/5802
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة األراضي مكتب جنين
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة األراضي مكتب جنين الس���يد ش���ادي مصطفى يوسف 
الحاج وذلك بصفة وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم س���جل 1782 صفحة 2017/10 

تاريخ 2017/8/20
الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين/ عمان

وذلك بمعاملة بيع على القطعة/ القطع 77 حوض رقم 5 من أراضي جلقموس.
فمن ل���ه أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة األراضي خالل فترة عش���رة أيام من 

تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(     اسم الوكيل

فطوم توفيق علي محمد    شادي مصطفى يوسف الحاج
دائرة األراضي مكتب جنين

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3413/ج/2017
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ عمر يوسف نصر سالم 
بصفت���ه وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رق���م 1646/2017/5316 بتاريخ 2017/8/21 
عدل نابل���س والمعطوفة على الخاصة رق���م 1542/2016/6548 بتاري���خ 2016/4/2 عدل 
نابلس والخاص���ة رق���م 779/2016/1513 بتاريخ 2016/6/17 عدل نابل���س والخاصة رقم 
1534/2016/4903 بتاري���خ 2016/3/28 ع���دل نابلس والخاصة رق���م 1644/2017/5009 
بتاريخ 2017/4/2 عدل نابل���س والعامة رقم 1458/2015/10318 بتاريخ 2015/1/10 عدل 
نابل���س والخاصة رقم 1645/2017/5179 بتاري���خ 2017/4/4 عدل نابلس وبموجب الوكالة 
الدورية رق���م 1649/2017/5970 بتاريخ 2017/8/21 عدل نابلس والمعطوفة على الخاصة 

رقم 5879/ 1649/2017 بتاريخ 2017/4/17 عدل نابلس 
بمعاملة بيع على القطعة رقم 51 من الحوض 22 أراضي برقا.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الس���ير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلاسم الموكل )المالك(

فاطم���ة حس���ن عب���د الفت���اح الص���الح  
وفهمي���ة مصطف���ى محمد أب���و مونس 
أحمد  أبناء  ونجاح(  و)إسماعيل وحسنية 
عب���د الحليم صالح و)ش���هلة وتيس���ير 
وباس���م وحس���ن وعبد الفتاح وغس���ان 
ويسرى وميسر وباس���مة وخولة ولمياء( 
أبناء محمد حس���ن الص���الح و)عبد الجبار 
وأحمد وفهمية وحنان( أبناء يوسف عبد 
الرحي���م الحجي و)راضي ويس���رى( أبناء 

جميل عبد الرحيم الحجي

مهند محمد ياسين ياسين
أحمد يوسف عبد الرحيم حجي

عمر يوسف نصر سالم
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3407/ج/2017
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس السيد/ة آالء رابح أحمد خطيب 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكال���ة الدورية رقم 1687/2017/11736 بتاريخ 2017/8/9 

عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 7 من الحوض 28 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل اسم الموكل )المالك(  

حسن محمد أحمد شولي          آالء رابح أحمد خطيب
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3404/ج/2017
التاريخ: 2017/8/21

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ة أريج محمد أحمد ياسين 
بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 1001/2010/12682 بتاريخ 2010/10/3 

عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 135 من الحوض 13 من اراضي عصيرة الشمالية.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(            الوكيل

أريج محمد أحمد ياسين طارق سليمان محمود شولي  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين

سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 3383/ج/2017
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعل���ن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ عم���رو عبد الناصر 
فتحي سعد الدين بصفتي وكيل دوري بموجب الوكالة الدورية رقم سجل 1761/صفحة 
2017/83 س���فارة دولة فلس���طين � عّمان بتاريخ 2017/7/17 والدورية رقم س���جل1775 

صفحة 2017/39 سفارة دولة فلسطين � عّمان بتاريخ 2017/8/8
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 110 من الحوض رقم 24063 من اراضي نابلس.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلالمالك

إيمان محم���د نور الدي���ن تفاحة و)رائد 
وأحمد وس���ماح ورند( أبناء محمد حسن 
فتحي س���عد الدين وعبد الفتاح فتحي 

عبد القادر سعد الدين

عمرو عبد الناصر فتحي سعد الدين

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم: 3368/ج/2017
التاريخ: 2017/8/20

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تس���جيل أراضي نابلس الس���يد/ نزار محمد عبد الغني 
حمادن���ة بصفتي وكيل دوري بموج���ب الوكالة الدورية رق���م 1679/2017/11860 عدل 

نابلس بتاريخ 2017/8/10
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 306 من الحوض رقم 21 من أراضي عصيرة الشمالية.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التس���جيل خالل فترة عش���رة 
أيام من تاريخ نش���ر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.

الوكيلالمالك

كمال ومحمود وفاطمة وتساهيل أبناء أحمد محمود 
بوريني وأحمد محمود سمارة بوريني

نزار محمد عبد الغني حمادنة

دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ الخليل
الرقم: 2017/2838
التاريخ: 2017/8/15

ورقة إخطار تنفيذي صادرة عن دائرة تنفيذ الخليل في القضية 
التنفيذية 2017/2838

إلى المحكوم عليه: وائل عيس���ى عبد الرزاق ش���بانة من الخليل حامل هوية رقم 981887938 واد 
الهريا � بالقرب من مسجد عثمان بن عفان �  ومجهول محل اإلقامة حاليًا.

ليك���ن معلومًا لدي���ك انه وبموجب المادة 10 من قانون التنفيذ الفلس���طيني ق���د تقرر وبتاريخ 
2017/8/14 إش���عارك أنه وبتاريخ 2017/7/23 قامت المحكوم لها: ش���ركة الجنيدي للهندس���ة 
والتج���ارة العادية العامة بواس���طة المفوض بالتوقيع عنها علي محمد عب���د المنعم جنيدي من 
الخليل وكيلها المحامي معتز الجنيدي وموضوعها تحصيل دين بموجب ش���يك عدد 1 مسحوب 

على بنك االستثمار الفلسطيني/ فرع بيت لحم وفقًا للتالي:
القيمة  رقم الشيك   تاريخ االستحقاق  التسلسل 

العملة
25000 شيقل   30000328   2015/4/10  1

حيث سجلت لدينا تحت رقم 2017/2838 تنفيذ الخليل.
لذا يتوجب عليك مراجعة دائرة تنفيذ الخليل أو من تنيب عنك من تشاء من المحامين أو غيرهم 
في ظرف أسبوعين اعتبارًا من تاريخ نشر هذا اإلخطار وبخالف ذلك ستقوم دائرة التنفيذ باتخاذ 

اإلجراءات القانونية الالزمة بحقك حسب األصول.
مأمور تنفيذ الخليل
غسان البكري

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس
الرقم: 2017/587
التاريخ: 2017/8/14

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية الحقوقية رقم 2017/587

إلى المدعى عليهم: ناصر وماهر ومازن وباس���م وش���اهر وعالم ونضال وباهر وبسمة أكرم نظمي 
باكير وعمر نايف محمد فضة ومجهولين محل اإلقامة حاليًا.

يقتض���ى حضوركم إل���ى محكمة صلح نابلس يوم 2017/9/26 الس���اعة التاس���عة صباحًا للنظر 
بالدعوى الحقوقية المرقومة أعاله والتي أقامها عليكم الجهة المدعية عصام عبد الفتاح معروف 
يعيش وجاس���ر محمود محمد فطاير بواس���طة وكيله المحامي نايف عبد الرحيم و/أو من ينيبها 

وموضوعها إزالة شيوع..
ويمكنكم الحضور إلى قلم المحكمة واالط���الع على تفاصيل الدعوى وعماًل بالمادة 62 من قانون 
أص���ول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لس���نة 2001 فإنه يقتض���ى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل مدة خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ تبليغكم النش���ر وإذا لم تحضروا أو ترسلوا وكياًل 

عنكم تجري محاكمتكم حضوريًا.
رئيس قلم محكمة صلح نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2014/127 
التاريخ: 2017/8/14

تبليغ ورقة إخبار صادرة عن دائرة تنفيذ محكمة بداية بيت لحم في القضية 

التنفيذية رقم 2014/127 بواسطة النشر
إلى المحكوم عليه بهاء الدين حسين جبر بدوي من مخيم العروب سابقًا � ومجهول مكان اإلقامة 

حاليًا.
أعلمك أن المحكوم له: شركة البنك العربي فرع بيت لحم قد طرح للتنفيذ بواسطة وكيله المحامية 
فاتن الش���يخ كمبيالة مستحقة األداء بقيمة 1250 دوالر أمريكي باإلضافة إلى الرسوم البالغة 56 

شيكل وموقع من قبلك حسب األصول.
سجلت في القضية التنفيذية رقم 2014/127 بتاريخ 2014/1/19 لذا يتوجب عليك وفي غضون 
أس���بوعين من تاريخ نشر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بيت لحم  ودفع المبلغ المطالب به 
المذكور أعاله و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا.
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم
معتصم عمرو

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة طوباس الشرعية
رقم: 24/1
التاريخ: 1438/11/29هـ
وفق: 2017/8/21م

إعالن نشر بطلب تسجيل حجة حصر إرث

صادر عن محكمة طوباس الشرعية
تقدم لدى هذه المحكمة المستدعي محمود حمدان محمد دبابرة/ من طوباس وسكانها.

بطلب تسجيل حجة حصر إرث تتضمن وفاة جدته ألب المرحومة عائشة أحمد عبد الغني 
صوافط���ة، من طوباس بتاريخ 1997/10/24م، وانحصر إرثها الش���رعي في ابنها الوحيد/ 
حمدان محمد حمدان دبابرة فقط، ث���م وفاة حمدان المذكور بتاريخ 2015/6/2م وانحصر 
إرثه الش���رعي في ورثته أوالده/ يحيى ومحمود وس���ليمان واحمد وموفق وحياة وسهام 
المتولدين له من زوجته/ نظمية فؤاد عثمان دبابرة )المتوفاة قبله( فقط، وأنه ال وارث، وال 
مستحق لتركتهما سوى من ذكر وجميع الورثة المذكورين بالغون. فمن له اعتراض على 
مضمون ذلك مراجعة المحكمة الش���رعية خالل أس���بوع من تاريخه، وعليه صار نشر هذا 

اإلعالن حسب األصول تحريرًا في 1438/11/29ه� وفق 2017/8/21م.
قاضي طوباس الشرعي
عمار مرزوق ملحم ظاهر

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 3490/9/1
التاريخ: 2017/8/15

إعالن

صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشـــأن مشروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 10م وتنظيم آخر بعرض 
8م في حوض 2 ـ أبو قش/ محافظة رام الله والبيرة.

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلس���ته رق���م 2017/8 تاريخ 2017/8/9 بموجب القرار رقم 
196 الموافقة على وضع المش���روع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع 78، 79، 80، 81، 82، 
112 حوض رقم 2 جورة سرور من اراضي أبو قش، وذلك حسب المخططات المودعة في 

مقر الحكم المحلي/ رام الله والبيرة ومقر بلدية سردا � أبو قش.
ويعتبر مخطط التنظيم نافذًا بعد مضي خمس���ة عش���ر يومًا من تاريخ نشر اإلعالن في 
الجريدة الرس���مية، وجريدتين محليتين، وذلك اس���تنادًا للمادتي���ن 21 ، 26 من قانون 

تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 سنة 1966.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

خالل رسائل للحكومة والجهات المعنية 

"أمان" يوصي بضرورة إعداد الحسابات 
الختامية  للموازنة العامة والرقابة عليها 

الله- االيــــام: بعث االئتالف  رام 
من أجل النزاهة والمســــاءلة-أمان 
سلسلة رسائل إلى كل من مجلس 
الــــوزراء، وزارة المالية والتخطيط، 
ديــــوان الرقابة الماليــــة واالدارية 
طالب  الفســــاد،  مكافحة  وهيئــــة 
بالقيام  المذكــــورة  الجهات  فيها 
بما يلزم لضمان إعداد الحســــابات 
الختاميــــة للموازنــــة العامة وفقا 
الحــــكام القانــــون وانســــجاما مع 
مبادئ الشــــفافية في ادارة الشأن 

العام.
كما طالـــب بتبنـــي مجموعة من 
التوصيـــات والتـــي خرجـــت بهـــا 
بهدف  االئتالف  اصدرها  دراســـة 
فحـــص مـــدى التـــزام الحكومـــة 
الرســـمية  العاّمـــة  والمؤسســـات 
الصلة  القانونيـــة ذات  باألحـــكام 
من  الختامية  الحســـابات  بإعـــداد 
قبـــل وزارة المالية الفلســـطينية، 
والتدقيـــق عليها مـــن قبل ديوان 

الرقابة اإلدارية والمالية.
وركزت اهم توصيـــات االئتالف 
في رســـالته إلـــى رئيـــس الوزراء 
الدكتـــور رامـــي الحمـــد الله على 
الـــوزراء  مجلـــس  قيـــام  ضـــرورة 
بالضغـــط على مراكز المســـؤولية 
وزارة  ضمنهـــا  ومـــن  المختلفـــة 
الماليـــة إلعداد البيانـــات المالية 
والعمل على تنفيذ  في مواعيدها 

مالحظات وتوصيات تقارير ديوان 
الدراســـة  كانت  حيـــث  الرقابـــة، 
قـــد خلصت الـــى وجود إشـــكالية 
فـــي تنفيـــذ االحـــكام القانونية 
المتعلقة بإعداد الحساب الختامي 
للموازنة العامـــة، تتمثل في عدم 
من  الختامية  الحســـابات  اصـــدار 
قبـــل وزارة المالية في موعدها، ما 
يعني الضعف الشديد في تطبيق 
مبدأ المســـاءلة في االنفاق العام، 
فضال عن إشكالية في تطبيق مبدأ 
الشفافية في االنفاق العام، حيث 
لـــم تصدر وزارة المالية الحســـاب 
 2015-2014-2013 لألعوام  الختامي 
لغايـــة االن، رغم اســـتحقاق زمن 

إصدارها.
التي  التوصيات  تمحـــورت  فيما 
بعثها االئتـــالف الى وزارة المالية 
والتخطيـــط بضرورة التزام االخيرة 
الخاصـــة  القانونيـــة  باألحـــكام 
بالحســـابات الختاميـــة، وإصدارها 
في موعدهـــا القانوني، مع االلتزام 
بمبادئ الشـــفافية، من خالل نشر 
والكاملة  الدقيقة  المالية  البيانات 
في مواعيدهـــا، مرورا بأهمية قيام 
وزارة الماليـــة والتخطيـــط ومراكز 
بمعالجـــة  األخـــرى  المســـؤولية 
المشـــاكل التي تحّد من مأسســـة 
واســـتقرار العمـــل مثـــل التدوير 
المســـتمر للعاملين، وعـــدم ثبات 

فـــرق العمـــل الفنيـــةـ وانتهـــاًء 
بضرورة متابعة الوزارة للمالحظات 
والتوصيـــات الصادرة مـــن ديوان 
الرقابـــة فـــي تقاريـــره المدققـــة 

للحسابات الختامية. 
وفيما يتعلق بدور ديوان الرقابة 
الماليـــة واإلداريـــة، طالب ائتالف 
أمان الديوان في رســـالته بضرورة 
قيام االخير بنشـــر كافـــة تقاريره 
تحقيقا لمبدأ الشـــفافية، من أجل 
إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع 
المدنـــي للعمل والضغـــط لتعزيز 

المساءلة على اإلنفاق العام.
ارسلت  األخيرة  الرســـالة  وكانت 
إلى هيئة مكافحة الفســـاد، طالب 
فيها ائتالف أمان الهيئة بمتابعة 
القضايـــا التي تضمنتهـــا تقارير 
ديـــوان الرقابة الماليـــة واإلدارية 
على الحســـابات الختامية المدققة 
والتي تحوي شبهة فساد، وضرورة 
تحويلها للجهـــات المختصة حال 
ثبوت تلك الشـــبهات، اضافة إلى 
عن  المسؤولين  ومســـاءلة  متابعة 
االنحرافات فـــي التقارير المدققة 
للحســـابات الختاميـــة، حتـــى وان 
كانـــت تلك الحســـابات لســـنوات 
سابقة، او انتهت فترة عمل هؤالء 
المسؤولين في الوظيفة العاّمة، او 

انتقلوا لوظائف أخرى. 
وتأتي هذه الرسائل انسجاما مع 
وتطبيقًا الستراتيجية عمل ائتالف 
امان في المتابعة مع الجهات ذات 
تخرج  توصيات  أليـــة  االختصاص 
بهـــا التقاريـــر والدراســـات التي 
يعدهـــا، مذكـــرًا فـــي ذات الوقت 
بـــأن غيـــاب المجلس التشـــريعي 
قد أضعف وبشـــكل كبير منظومة 

الرقابة والمساءلة والمحاسبة. 

رام اللــــه - "األيــــام": احتفــــل مركز 
التعليم المســــتمر وخدمــــة المجتمع 
برام  المفتوحــــة،  القــــدس  بجامعــــة 
اللــــه، امس، بتخريج الفــــوج الرابع من 

الدبلومات المهنية المتخصصة.
التربيــــة  وزيــــر  االحتفــــال  حضــــر 
والتعليــــم العالي د. صبــــري صيدم، 
ورئيس ديوان الموظفين العام موسى 
أبو زيد، ورئيس مجلس أمناء الجامعة 
عدنان ســــمارة، ورئيــــس الجامعة د. 
يونس عمرو، ووكيل وزارة العمل سامر 
سالمة، ومدير مركز التعليم المستمر 
وخدمــــة المجتمــــع محمــــود حوامدة، 
ونــــواب رئيس الجامعة ومســــاعدوه، 
ومديــــرو الفــــروع، وعمــــداء الكليات، 

ومديرو المراكز والدوائر.
وأكد د. صيدم أن الوزارة مســــتعدة 
المفتوحة  القدس  لمســــاعدة جامعة 
علــــى إطالق برامج التعليــــم المهني، 
فالمستقبل لهذا القطاع، وبه تنهض 

التنمية في فلسطين.
وأوضــــح أبــــو زيــــد أننا بحاجــــة إلى 
شــــراكة بين وزارتي العمل والتعليم 
العالــــي والجامعــــات لتحديــــد رؤية 
واضحة ومســــتقبلية لهــــذا التعليم 
الذي يحتاج إلى تحليل علمي منهجي 
قائم على منهج تشــــاركي فعال بين 
الجهــــات ذات العالقــــة، حتى يكون 
وتكون  وواضحــــًا  شــــاماًل  تخطيطنــــا 
مخرجاته قادرة علــــى أن تحدث فرقًا 

ملموسًا في مجال احتياجات السوق.
وأعرب ســــمارة في كلمتــــه عن أمله 
بأن يزداد عــــدد الطلبة الخريجين في 
هذا المجــــال، وأن نســــير نحو تعزيز 

التعليم المهني والتقني.
من جانبه قال د. عمــــرو إن الجامعة 
تولــــى قطاع التدريــــب اهتمامًا بالغًا 
في مختلــــف التخصصــــات ومختلف 

أن تتوســــع  إلــــى  الحقــــول"، داعيــــًا 
والتعليم  المهني  بالتدريب  الجامعة 
العام التطبيقي في فروعها المختلفة 
بالتعاون مــــع وزارة التربية والتعليم 
العالــــي، وذلك اســــتنادًا إلــــى قطاع 
المهــــن التطبيقيــــة الخاصة، الفتقار 
المجتمع لقطاع المهــــن والتطبيقات 
الــــذي تراجع إلــــى حد كبيــــر وأصبح 
مؤرقًا علــــى المســــتويين األكاديمي 

السياسي.
من جانبه، قال حوامدة "نشــــارككم 
اليــــوم بتخريــــج )60( طالبــــًا وطالبة 
تــــزودوا بالمهــــارات الفنيــــة الالزمة 
للقيــــام بمهــــام عملهم، ليســــهموا 
فــــي مجتمعهم.  العمل  إنتاجية  في 
المســــتمر وخدمة  التعليم  وإن مركز 
المجتمــــع، يعمــــل ليكــــون لجامعــــة 
القــــدس المفتوحــــة دور ريــــادي في 
خدمة المجتمــــع، فإلى جانب الدورات 
التــــي يعقدهــــا المركز ثمــــة تنفيذ 
للعديــــد مــــن المشــــاريع الرياديــــة 
بالتعاون مع مراكز الجامعة وكلياتها. 
من جانبه، قال الطالب كمال طقاطقة 
فــــي كملــــة خريجي الفــــوج الرابع من 
الدبلومات المهنية: "إن لحظة التخرج 
لحظة حاسمة في حياة اإلنسان، فقد 
أصبحنا مؤهلين لالنخراط في ســــوق 
العمل ورفع مستوى قدراتنا اإلدارية 
والفنية في أماكن عملنا، وقد آن أوان 
وأهلها  العزيــــزة  لفلســــطين  العطاء 

األوفياء".

خريجو دبلوم السكرتاريا 
الحديثة وإدارة المكاتب

آيــــة عزات محمود، أبــــرار محمد عبد 
العزيــــز، أحمــــد محمد مرعي، أســــيل 
رفعت محمود، أسيل سامح ابو الحيات، 
أفنان وليد كميل، إيمان بسام صالح، 

متحدثون في حفل التخريج.

إسالم ماهر عزام، جميلة ثابت ارشيد، 
حنيــــن رمــــزي طحاينة، حنيــــن زهير 
عبيد، حنين ســــامر جرار، حنين مطيع 
اوشاحي، حصار سعيد هصيص، دانا 
ســــعيد بدوي، رغدة محمد أبو نعيم، 
رغد خالد توفيق، روان حســــن كميل، 
رهــــام رشــــدي قاللــــوة، ســــارة أحمد 
اوشــــاحي، ســــوزان فواز جالد، عائشة 
ماهر أحمد، عنــــود بالل زكارنة، غيداء 
محمد صادق صبيحات، فتحية نضال 
حمدان، فريال هاني الســــوقي، كوثر 
عدنان أبو الرب، ميس محمد حســــني 

معالي، ميرنا سامي سعيد.

خريجو دبلوم 
المهارات اإلدارية

أســــماء كامل أبو غنــــام، دالل محمد 
نواهضــــة، شــــمس فضيل مشــــارقة، 
صابريــــن ماهر عزام، فوزية مســــعود 
سمودي، كمال حسن ذيب، محمد عبد 
الحليم حمارشــــة، مرام بشــــار حماد، 
مالك عطا مجدوبــــة، نيفين لطفي ابو 
الوفا، هالة هاني ماليشــــة، آية محمد 

تخريج الفوج الرابع من الدبلومات المهنية 
المتخـصـصـة في "الـقــدس المـفــتــوحــــــة"

ســــليمان،  محمد  إخــــالص  حمامــــرة، 
إسالم ســــعد، دعاء خالد سليم، ديانا 
توفيق أبو قويــــدر، رزان ناصر عوض، 
رهف جمال سالم، محمد زياد عساف، 
مليحة علي طقاطقة، ميسون إبراهيم 

أبو محميــــد، هيفاء ماجد الشــــوبكي، 
وعد حسن شقيرات، تهاني مصطفي 
زغب، رجاء ياسر حوامدة، رهام سامي 
عــــواد، فاطمة صــــالح البيطــــار، كمال 
إبراهيم طقاطقة، محمد محمود دقة.


