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دولــة فلسطيــن
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سلطة االراضي دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 108/ج/2018 

دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 113/ج/2018  دائرة األراضي في سلطة األراضي رام اهللا 

رقم الملف: 115/ج/2018 

الرقم: 11/ق/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد عصام اسماعيل محمد حامد بواسطة الوكيل 
الدوري حســنين علي مصطفى شــريتح بموجب الوكالة الدورية رقم 2018/386 بتاريخ 2018/1/8 
والمعطوفة على الوكالة الصادرة عن الصليب االحمر تحمل الرقم 4297 بتاريخ 2017/8/7 تصديق 
وزارة العدل وذلك بمعاملة بيع على اراضي يبرود حوض رقم 2 قطعة رقم 9 فمن له اعتراض على 
ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): عصام اسماعيل محمد حامد 

اسم الوكيل: حسنين علي مصطفى شريتح 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا الســيد/ة جوزيف ســليمان موسى الرددة بواسطة 
الوكيــل الخــاص مهند جمال عمر مصــري بموجب الوكالــة الخاصة 2018/407 بتاريــخ 2018/1/8 
عــدل رام اهللا والمعطوفــة على الوكالة الدورية رقم 2012/4609 بتاريخ 2012/3/14 عدل رام اهللا 
والمعطوفة على الوكالة الخاصة 2012/3186 بتاريخ 2012/3/12 عدل رام اهللا وذلك بصفته وكيال 
خاصــا بموجب الوكالة الخاصــة رقم 2018/407 تاريخ 2018/1/8 الصــادرة من كاتب عدل رام اهللا 
وذلــك بمعاملــة بيع على اراضــي رمون حوض رقم 2 قطعة رقم 2 فمن له اعتراض على ذلك عليه 
التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

 اعالن صادر عن دائرة األراضي رام اهللا 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي رام اهللا السيد محمد عبد الحافظ عبد القادر عوضات بواسطة 
الوكيل الخاص عارف محمد عارف شعبلو بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/406 بتاريخ 2018/1/8 
عــدل رام اهللا وذلك بصفته وكيال خاصــا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2018/406 تاريخ 2018/1/8 
الصــادرة مــن كاتب عدل رام اهللا وذلك بمعاملة بيع علــى اراضي رمون حوض رقم 2 قطعة رقم 2 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة األراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 

دائرة األراضي رام اهللا 

اعالن لتسجيل اموال غير منقولة  تسجيال جديدا صادر 
عن دائرة تسجيل أراضي الخليل  بشأن معاملة التسجيل 

الجديدة رقم 2018/11 
يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تســجيل أراضي الخليل لتســجيل المال غير المنقول 
اوصافه وحدوده مساحته بالجدول ادناه تسجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او المنفعة 
او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي الى مدير تسجيل أراضي الخليل خالل 

مدة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية المحلية. 
الجدول 

1 - اسم وعنوان طالب التسجيل: سميرة «محمد علي» سلمان فنون 
2 - اسم المدينة او القرية: الخليل 

3 - أ- اسم موقع االرض: بئر حرم الرامة ب- نوع االرض: وقف خليل الرحمن 
4 - رقم الحوض: 34419 رقم القطعة 182 

5 - المساحة بموجب قيود المالية: 575 متر مربع 
6 - المساحة بموجب المخطط: 566 متر مربع 

7 - الحصص المطلوب تسجليها: كامال 
8 - الحدود بموجب المخطط: 

شماال: طريق ترابي غير نافذ يليه خالد حربي الفاخوري وكاظم حربي الفاخوري 
جنوبا: مروان محمد عمر الحرباوي وبهية حسين حسن ارشيد 

شرقا: خالد حربي الفاخوري 
غربا: معتز يغمور وطريق ترابي غير نافذ 

وكيفية االيلولة لطالب التسجيل: عن طريق التصرف الهادئ 
تحرير افي 2018/1/15 

مدير تسجيل أراضي الخليل 

1/15 د

1/15 د

1/15 د

1/15 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/15 د

1/15 د

محكمة صلح جنين 
رقم الدعوى: 2017/1660 حقوق 

صلح جنين 

الرقم: 2016/1886 

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/1660 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

الى المدعى عليه رويدة حمزة مطلق ياسين من كفر راعي قضاء جنين ومجهول محل االقامة حاليا، 
يقتضي حضوركم الى هذه المحكمة يوم 2018/2/25 للنظر في الدعوى التي اقامتها عليك المدعية 
شركة االتصاالت الفلسطينية بالتل بواسطة وكالئها المحامين عماد نعيرات و/أو عبد الكريم ربايعة - 
جنين والتي موضوعها المطالبة بمبلغ (1335.71) شيقل ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع 
على تفاصيل الدعوى وعمال باحكام المادة (62) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
(2) لســنة 2001 فانه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشر يوما من تاريخ تبلغك 

بالنشر واذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم الحقوق / محكمة صلح جنين 
مصطفى ابو بكر 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2016/1886) 

الى المدعى عليه (حامد خالد حامد اشتية) من نابلس ومجهول محل االقامة حاليا يقتضي حضورك 
الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/1/18 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية المرقومة 
اعاله والتي اقامها عليك (محمد عقاب سليمان عبد) بواسطة المحامي حسين ندى وموضوعها مطالبة 
ماليــة، ويمكنكم الحضــور الى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة (62) من 
قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لســنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة 
جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك النشــر واذا لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري 

محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

1/15 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة / المحاكم الشرعية 

محكمة دورا الشرعية 

مذكرة تبليغ زواج صادرة عن محكمة دورا الشرعية من (زوجة ثانية) 
الى المدعوة: فداء عبد القادر محمد عوض اهللا من صميل وسكان المملكة االردنية الهاشمية / عمان 
أبلغك ان زوجك ثابت محمود عطية النجار من صميل وســكان الفوار يرغب بالزواج من زوجة ثانية 
على كتاب اهللا وســنة رســوله وعليه صار تبليغك حســب األصول تحريرا في 28 ربيع الثاني لســنة 

1439هـ وفق 2018/1/15م. 

قاضي دورا الشرعي 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/15 د
محكمة بداية رام اهللا 

دائرة التنفيذ - الرقم: 2017/3433 

اعالن تبليغ بالنشر  صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا  في 
الملف التنفيذي رقم 2017/8574 

الى المحكوم عليه: روبين ســامي روبين بزار / شــارع المستشفى رام اهللا (مجمع فلسطين الطبي) 
عمارة ويفز الطابق الثالث شركة روتانا للدعاية واالعالم / مجهول محل االقامة حاليا. 

نعلمك أن المحكوم له: احمد عبد الحافظ محمد حنون / وكيله المحامي صالح حافي 
قد حضر/ت الى دائرتنا وطرح/ت لتنفيذ شيك بقيمة (17600 دوالر) باالضافة الى مبلغ (628 شيكل) 
بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة االداء اضافة الى الرسوم والمصاريف لذا يتوجب عليك انت و/أو من 
تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل اســبوعين من نشــر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير باجراء 

التنفيذ حضوريا بحقك وعلى ذلك تم اجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون. 

مأمور التنفيذ 
اياد مشهور 

1/15 د
   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة المحاكم الشرعية 

المحكمة الشرعية في يطا 

الرقم: 2017/393 

مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة يطا الشرعية 
في الدعوى أساس 2017/393 

الى المدعى عليه: محمد عيســى محمد عوض من يطا وحاليا ســجين في ســجن ريمون االسرائيلي 
وآخر محل اقامة له في منزل والده الكائن في يطا. 

يقتضي حضورك الى محكمة يطا الشــرعية يوم االربعاء الواقع في 2018/2/14م الســاعة التاسعة 
صباحا للنظر في الدعوى أساس 2017/393 المقامة عليك من قبل زوجتك ومدخولتك بصحيح العقد 
الشرعي ماريمان ابراهيم محمد عوض من يطا وسكانها وموضوعها اثبات طالق فاذا لم تحضر في 
اليوم المعين او لم ترسل عنك وكيال ولم تبد عذرا مقبوال يجري بحقك االيجاب الشرعي وعليه تم 

تبليغك ذلك حسب األصول تحريرا في 28/ربيع ثاني/1439هـ الموافق 2018/1/15م. 

قاضي يطا الشرعي 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي 

مجلس التنظيم األعلى - الرقم: 151/9/1 

اعالن 
صادر عن مجلس التنظيم األعلى 

بشأن مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة االستعمال من مباني عامة 
الى سكن ب في حوض (11) - بيت ايبا / نابلس 

قرر مجلس التنظيم االعلى بجلسته رقم (2017/10) بتاريخ 2017/12/24 
بموجب القرار رقم (271) الموافقة على وضع المشــروع موضع التنفيذ 
المتعلــق بالقطع (36، 37) حوض رقــم (11) من اراضي بيت ايبا، وذلك 
حسب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي / نابلس ومقر اللجنة 

المحلية المشتركة (بيت ايبا، زواتا، بيت وزن، صرة). 
ويعتبر مخطط التنظيم نافذا بعد مضي (15) يوما من تاريخ نشر االعالن 
في الجريدة الرســمية وجريدتين محليتين، وذلك استنادا للمادتين (21، 

26) من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم (79) لسنة 1966م. 
حسين االعرج 
وزير الحكم المحلي 
رئيس مجلس التنظيم االعلى 

1/15 د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

1/15 د
محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2015/2045 

مذكرة دعوى  صادرة عن محكمة صلح نابلس بالقضية 
الحقوقية رقم (2015/2045) 

الــى المدعى عليه (ماجــد مصطفى علي تركمان) من نابلس ومجهول محــل االقامة حاليا يقتضي 
حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 2018/2/22 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الحقوقية 
المرقومة اعاله والتي اقامها عليك (الشركة العالمية المتحدة للتأمين) بواسطة وكيلتها االستاذة ربا 
مساعيد و/أو من ينيبها وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي، ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع 
على تفاصيل الدعوى. وعمال بالمادة (62) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 
2001 فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر واذا 

لم تحضر أو ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

فقد هوية
أعلن أنا عاطف علي حســين رباع عن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التي تحمل الرقم 978067981 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر. 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة األراضي في سلطة األراضي نابلس 

رقم الملف: 187/ج/2018 

اعالن صادر عن دائرة األراضي نابلس 
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة األراضي نابلس السيد جمال كامل عبد الرحيم حاج وذلك بصفته 
وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم ســجل 1847/صفحة 2018/83 تاريخ 2018/1/9 الصادرة 
مــن كاتب عدل ســفارة فلســطين / عمــان وذلك بمعاملة بيــع على اراضي اجنســنيا حوض رقم 6 

قطعة رقم 29. 
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة أيام من تاريخ 

نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير باجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون. 
اسم الموكل (المالك): محمد زهدي فارس المسعود 

الوكيل: جمال كامل عبد الرحيم حاج 

دائرة االراضي نابلس 

1/15 د

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االقتصاد الوطني 

مديرية محافظة رام اهللا والبيرة 

اعالن صادر عن مراقب الشركات وزارة االقتصاد الوطني 
يعلن مراقب الشــركات في وزارة االقتصاد الوطني بأن شــركة عبد اهللا 
ابو عين وشــريكه الســتيراد وتجارة السيارات ع.ع والمسجلة تحت الرقم 
(562305615) قد تقدمت الينا بطلب لتعديل رأســمال الشــركة العادية 
العامة من (100.000) دينار اردني الى (400.000) دينار اردني وكل من 

له اعتراض على ذلك مراجعة مراقب الشركات خالل المدة القانونية. 
مراقب الشركات 
وزارة االقتصاد الوطني 

1/15 د

فقد هوية
أعلــن أنــا صهيب عبد اللطيــف محمد ميادمة عــن فقد بطاقة الهوية الشــخصية التــي تحمل الرقم 

854964459 الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة 

يحيى رباحعالمات على الطريق

 موقف تاريخي لزعيم
 تاريخي في لحظة خارقة 

خطاب الزعيم الفلســطيني أبو مازن فــي افتتاح اجتماع 
المركزي الفلسطيني، دخل بقوة غير عادية في مفاصل 
القضية األهم في الشرق األوسط والعالم، وهي قضية 
الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي، على خلفيــات اعالن 
الرئيس األميركي دونالد ترامب بشأن القدس واعتبارها 

عاصمة إلسرائيل. 
وألن ترامــب مشــحون بالفــراغ من اية معرفــة بحقائق 
ومعجــون   والعقيــدة،  والهويــة،  والجغرافيــا،  التاريــخ، 
وباالنحيــاز االعمــى الفــارغ إلســرائيل بال ادنــى علم او 
عمق فإن هذا اإلعالن لكي يســقط، استلزم من الزعيم 
الفلسطيني هذا الرد الكامل والواضح والحاسم على كل 
زاويــة من زوايا حقنــا، وارثنا، وقناعتنــا، واصرارنا على 
نضالنا فوق ارض وطننا، وسط حضور كامل وحاشد وفي 
حالة من االستقبال العميق المنتبه، مع ان بعض من وجه 
لهم الدعوة وهم ليســوا أعضاء فــي المجلس المركزي، 
واعتــذروا عن عدم الحضــور الذين كان فيه تكريم لهم، 
ســقطوا في التجربة بســهولة، ولم يكونــوا مهيئين ألن 
يكونوا مع شعبهم في معركته الخالدة دفاعا عن القدس 
التي تستحق الدفاع المستميت، وتستحق االنتصار المؤزر.

لم يتجاهل الزعيم الفلســطيني أي عنــوان من عناوين 
القضية الفلســطينية اال واضاء عليه ضوءا شديدا، حتى 
الجهــود التي بذلتها اميركا لتنفيذ وعد بلفور المشــؤوم، 
حتى حق استخدام الفيتو ثالثة وأربعين مرة ضد كل قرار 
لصالح فلسطين، حتى وعد ترمب األخير الذي اخرج اميركا 
من دورها نهائيا، والطريق طويل والمعركة مستمرة، بل 
ان اخــر محاوالت لقاء الســفير األميركي في تل ابيب مع 
الزعيم الفلسطيني التي رفضه اضاء عليه أبو مازن، حتى 
يكون الجميع في صورة المعرفة بحجم الوقائع الثقيلة في 

المرحلة القادمة.
نستمر في معركتنا عن وعي، وترتيب، وعمق يتناسب مع 
ضخامة قراراتنا الوطنية، واتساع دائرة تضامننا الوطني 
مــع جميــع العالم، نحن على حق، نحن قــدرة، نحن على 

خبرة، وليس هناك اغلى من القدس، فاهال يا قدس .
Yhya_rabahpress@yahoo.com

 «إيراسموس بلس» بالشراكة مع «التربية» 
تنظمان ورشة حول إدارة مخرجات البحث العلمي

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
ون  لتعــا ا بعثــة  مــت  نظّ
الفلسطيني األوروبي بمجال 
التعليم العالي «إيراسموس 
وزارة  مع  بالشــراكة  بلس» 
التربيــة والتعليــم العالــي، 
لقــدس  ا معــة  جا بمقــر 
اإلثنين،  امــس  المفتوحــة، 
يبيــة  ر تد عمــل  ورشــة 
من  الفلسطينيين  للباحثين 
فــي  المشــاركة  الجامعــات 
مشروع «رومر» الممول من 
إيراســموس؛ والــذي يهدف 
لتوفير مستودعات مؤسسية 
رقميــة للبحــث العلمي في 

مؤسسات التعليم العالي.
ويشارك في المشروع حالياً 
أربع جامعات فلسطينية هي 
وبيرزيت  المفتوحة  القدس 
وخضوري واإلسالمية، وأربع 

جامعات أوروبية.
 وافتتح الورشة وكيل وزارة 
العالــي  والتعليــم  التربيــة 
د. بصــري صالــح، وممثــل 
بعثــة التعاون الفلســطيني 
األوروبي د. نضال الجيوسي 
ونائب رئيس جامعة القدس 
المفتوحة للشؤون األكاديمية 
أ.د. ســمير النجــدة وعميــد 
كليــة العلــوم وتكنولوجيــا 
مشروع  ومنسق  المعلومات 
د.  الجامعــة  فــي  «رومــر» 

يوسف أبو زر.
للحضور  صالح  نقل  بدوره، 
تحيات وزير التربية والتعليم 

العالي د. صبري صيدم الذي 
يولي البحث العلمي اهتماماً 
الــوزارة  أن  مؤكــداً  بالغــاً، 
تبرهن علــى اهتمامها بهذا 
القطاع من خالل االتفاقيات 
التــي وقعتها مــع الجامعات 
المحليــة بقيمــة 20 مليون 
شــيقل لدعم البحث العلمي 

فيها.
وأكد صالح ضــرورة تكثيف 
الشــراكات بيــن الجامعــات 
تهــا  ونظيرا لفلســطينية  ا
البحــث  بمجــال  األوروبيــة 
العلمي، مشدداً على أهمية 
هذه الورشة التدريبية التي 
الحاضنة  توفيــر  تســتهدف 

الرقمية لألبحاث العلمية.
من جانبه، شــكر الجيوسي 

وقيادتهــا  التربيــة  وزارة 
الهتمامهم بمشروع «رومر» 
وتبنيه، شاكراً في الوقت ذاته 
الجامعات المشاركة لتفاعلها 

واهتمامها بالمشروع. 
أن  إلــى  الجيوســي  وأشــار 
«رومر» هو مشــروع ريادي 
ينفــذ بالشــراكة مــع وزارة 
التربية، وأنه يتم العمل على 
تعميم المشــروع على كافة 

مؤسسات التعليم العالي.
مــن جهتــه، نقــل النجــدة؛ 
تحيــات رئيــس الجامعــة أ. 
مؤكــدا  عمــرو،  يونــس  د. 
بالبحــث  الجامعــة  اهتمــام 
العلمــي؛ خاصــة مــن خالل 
مشروع «رومر» المدعوم من 
«إيراسموس بلس» وبرعاية 

والتعليــم  التربيــة  وزارة 
العالي.

وثمــن النجدة حــرص وزارة 
العلمــي  بالبحــث  التربيــة 
حيث  مخرجاتــه،  وتحســين 
خصصت الوزارة مبلغاً كبيراً 
لدعــم البحــث العلمــي بما 
يؤكــد حرصها علــى تطوير 
هــذا القطاع، مؤكداً اهتمام 
الجامعة بخلق شــراكات مع 
الجامعات المحلية واألوروبية 

بمجال البحث العلمي.
بــدوره، قدم أبــو زر؛ عرضاً 
حول المشروع الذي له أهمية 
بارزة في إعداد مســتودعات 
بحثية مؤسسية، مشيراً إلى 
أن هذه الورشة تستمر على 

مدار يومين.

متحدثون في الورشة

 «العربية األمريكية» تستضيف رئيس هيئة مكافحة الفساد 
يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة المنتدبة داخل الهيئة، ومن 

ثم إلى محكمة الفساد للبت بالقضية ومحاسبة الفاسدين.
وأكــد انــه ال يوجد حصانــة ألي كان وفي حال وجود شــبهات حول 
أي شــخص مهما كان منصبه ونفوذه، ويتم التحقيق مع المشــتبه 
بهم، فالجميع خاضع للقانون، وال يوجد أي نوع من أنواع المساومة 
في عمل الهيئة. وقال: كل من يثبت عليه جانية في قضية فســاد 
يتم محاســبته في إطار قضائي، وفيمــا يتعلق بالمتواجدين خارج 
فلســطين يتــم إصدار مذكرة إحضــار بحقه، وتســلميه من خالل 
مخاطبة االنتربول الدولي والتنســيق مــع الدولة التي يتواجد فيها 

وهذا حصل مسبقا وتم تسليم عدد من المتهمين الفارين.

عمارنة، ومدير العالقات العامة األستاذ فتحي اعمور.
وقدم أبو زهري شرحا عن الجامعة وانجازاتها األكاديمية واإلدارية، 
وانفتاحهــا العلمــي علــى الجامعــات العالميــة، وإبرام الشــراكات 
األكاديمية والبحثية التي تخدم مسيرة التعليم في فلسطين بشكل 

عام وطلبة الجامعة العربية األمريكية بشكل خاص.
وأوضح أن الجامعة حريصة على توعية الطلبة في شتى المجاالت 
الالمنهجيــة؛ لخلق جيــل متعلم ومثقف ومنتمي مخلص لشــعبه 
ولوطنه فلسطين، من خالل عقد الندوات وورش العمل والمؤتمرات 
بشكل يومي ومستمر من خالل الشراكة مع العديد من المؤسسات 

الرسمية واألهلية.
وأكد دراغمة أهمية المحاضرة في اطالع الطلبة على عمل الهيئة 
وتعاطيها مع قضايا الفســاد، ودورها فــي توعية الطلبة في إطار 
برنامج مشترك مع الجامعة العربية األميركية مشيرا الى ان الجامعة 

تقوم بتدريس مساق ذو صلة مباشرة بمكافحة الفساد.
وتحدث النتشــة حول رؤية هيئة مكافحة الفســاد في العمل على 
ترسيخ مجتمع خال من الفساد، يقوم على أسس النزاهة والشفافية 
والعدالة والمســاءلة والمحاسبة، وأكد أن الفساد واالحتالل وجهان 
لعملة واحدة، وأشار إلى أن سياسة الهيئة تركز على تضافر الجهود 
الوطنيــة لمكافحة الفســاد والقضاء على مظاهــره المختلفة في 
المجتمع الفلســطيني، من خالل كشــف مواطن الفســاد ومعالجة 

أسبابه والوقاية منه والحد من انتشاره وتفعيل الثقافة المجتمعية 
والتعاون مع الجهات المحلية واإلقليمية والدولية للقضاء على الفساد 

ومالحقة الفاسدين وتقديمهم للعادلة.
وأوضح أن هناك أهداف إســتراتيجية لهيئة مكافحة الفســاد تقوم 
علــى أربعة محاور رئيســية هــي المحور األول منع وقوع الفســاد 
والوقاية منه من خالل بيئة تشــريعية ومؤسساتية مانعة للفساد 
تقلــل من فرص حدوثة، والمحور الثاني تنفيذ القانون والمالحقة 
القضائية من خالل تشــريعات وتحقيقات وإجراءات قضائية فاعلة 
ضد الفاســدين ومحاســبهم، أمــا المحور الثالث فيقــوم على رفع 
مســتوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشــاركة المجتمعية بدعم 
من بيئة مجتمعية مســاندة ومشــاركة في جهود مكافحة الفســاد 
ومعززة لقيم النزاهة والشــفافية والمحاســبة والسائلة، وبين أن 
المحــور الرابع هــو التعاون الدولي من خــالل إقامة عالقات تعاون 
دولي ثنائية ومتعددة األطراف ومع المنظمات الدولية لتعزيز جهود 

مكافحة الفساد.
وخــالل مداخلتــه تحــدث األســتاذ أكــرم الخطيب حــول اإلجراءات 
القانونية في التحقيق في جرائم الفساد من خالل تلقي الشكاوي 
أو اإلبالغ عن حالة فساد معينة، من ثم تبدأ عملية التحري والتحقق. 
وفي حال كانت هناك دالئل على وقوع الفســاد يتم جلب المتهم، 
وإخضاعه لتحقيق ابتدائي من قبل هيئة مكافحة الفساد، وبعدها 

جنين- الحيــاة الجديدة- اســتضافت الجامعة العربيــة األمريكية 
رئيس هيئة مكافحة الفساد أ. رفيق النتشة، والنائب العام المساعد 
فــي الهيئة أكرم الخطيب في محاضــرة لطلبة كلية الحقوق، حول 
دور الهيئــة واإلجراءات القانونية في التحقيق في جرائم الفســاد، 
في إطار الشــراكة بيــن الهيئة والجامعة لتدريس مســاقات تعنى 

بمكافحة الفساد.
وكان باستقبال رئيس هيئة مكافحة الفساد رئيس الجامعة األستاذ 
الدكتــور علي زيدان أبو زهري، ونواب الرئيس لشــؤون التخطيط 
والتطوير الدكتور أسامة سالمة، وللشؤون اإلدارية والمالية األستاذ 
فالــح أبو عرة، ولشــؤون التدريــب وخدمة المجتمــع الدكتور نظام 
ذياب، ومساعد الرئيس لشؤون تكنولوجيا المعلومات األستاذ بهجت 
العيسة، وعضو مجلس الجامعة غالب الحافي، وعميد كلية الحقوق 
الدكتور بشار دراغمة، ورئيس قسم القانون العام الدكتور حكمت 

  أبو يوسف: اجتماع  «المركزي» مهم التمام 
المصالحة والتأكيد على الذهاب للمؤسسات الدولية 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- كشــف د. واصــل أبو يوســف االميــن العام 
لجبهــة التحرير الفلســطينية  عضو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، أن جملة من القضايا الهامة ستطرح أمام اجتماع المجلس 
المركــزي لمنظمة التحرير، أبرزها بحث ســبل التخلص من االتفاقيات 

كافة مع حكومة االحتالل. 
وأضــاف أبــو يوســف، أن االجتمــاع ذو أهميــة كبيرة حيث تمــر القضية 
الفلســطينية في أخطر مراحلها، ال ســيما بعد إعالن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب في 6 ديسمبر الماضي، االعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل. 
ولفت الى أن االجتماع مهم للحفاظ على 3 قضايا رئيسية أولها: التأكيد 
على إنجاز ملف الوحدة الوطنية الفلسطينية وإتمام إجراءات المصالحة، 
وإزالة كل العقبات أمامها ورســم استراتيجية وطنية وتعزيز االنتفاضة، 
والتأكيد على قرار المجلس المركزي الســابقة بالتخلص من االتفاقيات 

السياسية واألمنية واالقتصادية مع إسرائيل. 
وشــدد على الذهاب إلى كل المؤسســات الدولية بما فيها األمم المتحدة 
ومجلــس األمن الدولي، والجمعية العامــة، والجنائية الدولية، لالعتراف 
بالدولــة الفلســطينية كاملــة العضويــة، والتوقيع علــى كل المنظمات 

والمعاهدات لتقوية الوضع القانوني لفلسطين. 
واكد أن المجلس ســيؤكد رفض أي دور للواليات المتحدة مستقبال على 
أي عملية سالم، والبديل مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

وقــال ابو يوســف، أن الواليات المتحــدة األميركية بسياســتها المعادية 
لحقوق شعبنا، في العودة، وحق تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة 
وعاصمتها القدس، تكون قد أحرقت كل أوراقها في أي عملية سياســية 
قادمــة، وبخاصة بقرار قرار الرئيس دونالد ترمب بشــأن القدس، األمر 
الــذي يجعلنا نبحث عــن مقاربة جديدة تعتمد على إقامــة مؤتمر دولي 
للســالم، ومشــدداً في ذات الوقت على أن عدم مشاركة حركتي حماس 

والجهاد اإلسالمي ال يوجد لها أي مصوغ.
واشــار بشأن الحديث عن تعيين الرئيس ترمب مســؤوالً جديداً لشؤون 
الشرق األوسط، إن شعبنا الفلسطيني يرفض أي دور أميركي في عملية 
الســالم، ألن الواليات المتحدة شريكة بالعدوان على شعبنا، سواًء عين 
مبعوث جديد لعملية الســالم، أم لم يعين. وفيما يتعلق بدعوة القنصل 
األميركي لحضور جلسة المركزي المقررة يومي الـ14 والـ15 من الشهر 
الحالي، أكد أبو يوســف أن  القيادة الفلسطينية، لديها قرار وطني بعدم 
عقد لقاء مع اإلدارة األمريكية، مشيرا الى ان هناك مجموعة من التوصيات 
التي ســترفعها اللجنة السياســية للجنة التنفيذيــة، للمجلس المركزي 
مــن أجل اعتمادهــا وتقديمها كخطوة هامة على صعيــد القرارات التي 
سيتخذها المركزي، وان اهم التوصيات تتعلق بمواجهة الواليات المتحدة 
وقرارها حول مدينة القدس، وكذلك إعالنها الحرب بعد ذلك على السلطة 
الوطنية، بتهديدها بقطع وإغالق مكتب منظمة التحرير عن شعبنا حال 
لم يتم الرضوخ إلرادتها واســتئناف المفاوضات، باإلضافة لمحاولة قطع 

المساعدات عن األونروا، من أجل شطب حق العودة.


