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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

اإلدارة العامة لتسجل األراضي 

إعالن عن بيع ارض بموجب وكالة  
لدى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات (  366   / 2018 )

يعلن للعموم انه تقدم لإلدارة العامة لألراضي والعقارات بغزة السيد : إبراهيم حمدي غانم أبو ناهية 
غزة هوية رقم 410989727 بصفته وكيال عن : محمد أحمد طالب أبو ناهية  من سكان  

بموجب وكالة رقم : 5321 / 2017 الصادرة عن قطر
          موضوع الوكالة :  إجراء معاملة انتقال ارث / بيع /مبادلة في

قطعة   2351  قسيمة  5  المدينة السميري
 فمن له أي اعتراض بهذا الشأن عليه التقدم باعتراضه إلى اإلدارة العامة لألراضي والعقارات خالل 
مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء في إجراءات فتح 

المعاملة . التاريخ :    11/ 4/ 2018م

مسجل أراضي غزة / أ. عصام الحمارنة

4/11 د

4/11 د
   دولــة فلسطيــن

المجلس األعلى للقضاء الشرعي

محكمة دير البلح الشرعية االبتدائية

إعالن وراثة صادر عن محكمة دير البلح الشرعية 
قدمت لهذه المحكمة مضبطة موقعة من مختار عشيرة العايدي مؤرخة في 2018/04/11م تتضمن 
أن ساره بنت عودة بن محمد العايدي من السبع وسكان المغازي قد توفيت إلى رحمة اهللا تعالى بتاريخ 
2018/01/09م وانحصر ارثها الشرعي واالنتقالي في شقيقتها حربة بنت عودة بن محمد العايدي وفي 
أبناء شقيقها احمد المتوفى قبلها وهم عدنان ومصطفى وأسامة وأمل وصفاء فقط وأن ال وارث لها 
سوى من ذكر وليس لها وصية واجبة أو اختيارية وال أوالد كبار توفوا حال حياته وتركوا ورثة فمن له 
حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة محكمة دير البلح الشرعية خالل أسبوعان من تاريخ النشر .

وحرر في 2018/04/11م

قاضي محكمة دير البلح الشرعي / فضيلة الشيخ أيمن خميس حماد

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت الهيا

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

بلدية بيت الهيا

طرح عطاء/ بضائع 
اسم المشروع: توريد إطارات الليات البلدية

MOLG/BL/MAR.03-Maintenance :رقم المشروع
1) ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / توريد إطارات الليات البلدية .

2) تدعو بلدية بيت الهيا - الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء توريد إطارات الليات البلدية.
3) العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية (NCB) و حسب اآلليات المعتمدة لدى بلدية بيت الهيا , الشراء حسب 

عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
4) متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

5)  الموردون /المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من  (بلدية بيت الهيا / الدائرة الفنية). 
هاتــف:- (082475840)  فاكــس:- (082478752) ويمكنهــم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حســب 
العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الســاعة -8:0 صباحا و حتى الســاعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق تاريخ 

2018/04/12 م إلى يوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م .
6) نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية يمكن الحصول عليها للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم 
طلب خطي على العنوان أدناه و مقابل دفع رسم غير مسترد مقداره 100 شيكل و طريقة الدفع بصندوق البلدية 
أو من خالل شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية ( بنك فلســطين فرع جباليا حســاب رقم 75900) نسخ العطاء 

ستكون متوفرة في بلدية (بيت الهيا) الدائرة الهندسية. 
7) المشــروع شــامل الضرائب وعلى الموردين تقديم أســعارهم شــاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم 

مصدر ساري المفعول. 
8)   يجب أن تكون أســعاركم ســارية المفعول لمدة 60 يوم من تاريخ إقفال المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن 

ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 600 شيكل سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المناقصة.
9) العطــاءات يجــب أن تقــدم على العنوان أدناه قبل أو يــوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م الســاعة 12 ظهراً ، 
العطاءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
الموردين أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ( بلدية بيت الهيا- الطابق األول– الدائرة الهندسية) , 

الساعة 12 ظهراً يوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م.
10) رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء

11) العنوان المشار إليه أعاله هو : ( قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا ).
بلدية بيت الهيا

إعادة طرح عطاء/ بضائع 
اسم المشروع: توريد زيوت وبطاريات الليات ومرافق البلدية

 MOLG/BL/MAR.02-Maintenance :رقم المشروع
1) ترغب بلدية بيت الهيا بتنفيذ مشروع / توريد زيوت وبطاريات الليات ومرافق البلدية .

2) تدعو بلدية بيت الهيا - الموردين المؤهلين للتقدم لعطاء توريد زيوت وبطاريات الليات ومرافق البلدية.
3) العطاءات ستكون عطاءات تنافسية محلية (NCB) و حسب اآلليات المعتمدة لدى بلدية بيت الهيا , الشراء حسب 

عطاءات تنافسية محلية مفتوحة للموردين والمقاولين المؤهلين المحليين وذلك حسب وثائق العطاء .
4) متطلبات التأهيل موجودة في وثائق العطاء.

5)  الموردون /المقاولون المؤهلون يمكنهم الحصول على المعلومات الالزمة من  (بلدية بيت الهيا / الدائرة الفنية). 
هاتــف:- (082475840)  فاكــس:- (082478752) ويمكنهــم االطالع على وثائق العطاء والحصول عليها حســب 
العنوان أدناه و ذلك ابتداء من الســاعة -8:0 صباحا و حتى الســاعة 11:00 صباحاً من يوم الخميس الموافق تاريخ 

2018/04/12 م إلى يوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م .
6) نسخة كاملة من العطاءات باللغة العربية يمكن الحصول عليها للموردين/ المقاولين المهتمين من خالل تقديم 
طلب خطي على العنوان أدناه و مقابل دفع رسم غير مسترد مقداره 100 شيكل و طريقة الدفع بصندوق البلدية 
أو من خالل شــيك مصدق أو الدفع لحســاب البلدية ( بنك فلســطين فرع جباليا حســاب رقم 75900) نسخ العطاء 

ستكون متوفرة في بلدية (بيت الهيا) الدائرة الهندسية. 
7) المشــروع شــامل الضرائب وعلى الموردين تقديم أســعارهم شــاملة ضريبة القيمة المضافة و إحضار خصم 

مصدر ساري المفعول. 
8)   يجب أن تكون أســعاركم ســارية المفعول لمدة 60 يوم من تاريخ إقفال المناقصة، وجميع العطاءات يجب أن 

ترفق بكفالة دخول عطاء بقيمة 800 شيكل سارية المفعول لمدة 90 يوم من تاريخ إقفال المناقصة.
9) العطــاءات يجــب أن تقــدم على العنوان أدناه قبل أو يــوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م الســاعة 12 ظهراً ، 
العطاءات االلكترونية غير مقبولة, العطاءات المتأخرة عن موعد التسليم سيتم رفضها، سيتم فتح العطاءات بحضور 
الموردين أو ممثليهم و الذين يرغبون بذلك على العنوان :- ( بلدية بيت الهيا- الطابق األول– الدائرة الهندسية) , 

الساعة 12 ظهراً يوم الثالثاء الموافق 2018/04/24 م.
10) رسوم اإلعالن بالصحف على من يرسو عليه العطاء

11) العنوان المشار إليه أعاله هو : ( قطاع غزة – محافظة شمال غزة – مدينة بيت الهيا –بلدية بيت الهيا –شارع عكا ).
بلدية بيت الهيا
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مركز «بيركلي»: آثار مدمرة للغاز المسيل للدموع على صحة الفلسطينيين

جانب من المؤتمر.

بيــت لحــم- وفا- كشــفت دراســة 
أميركية حديثة، أن اســتخدام قوات 
االحتــالل المســتمر للغاز المســيل 
للدمــوع خــالل قمعهــا المظاهرات 
يدمــر  لســلمية،  ا لفلســطينية  ا
والنفســية  الجســدية  الصحتيــن 
النســاء  ســيما  ال  للفلســطينيين 

واألطفال والمسنين.
وأكــدت أنــه «لــم يســبق مــن قبــل أن 
استخدمت هذه الكميات من الغاز المسيل 

للدموع في منطقة ما حول العالم».
جاء ذلك فــي مؤتمر صحفي عقده 
مدير عمليات وكالة الغوث في الضفة 
الغربية سكوت اندرسون امس في 
مخيم عايدة لالجئين، في محافظة 
بيت لحم، وعرض فيه ما توصلت له 
الدراســة التي أعدها خبراء طبيون 
من مركز «بيركلي» لحقوق اإلنسان 
فــي جامعة كاليفورنيــا األميركية، 
وبتكليف من وكالة غوث وتشــغيل 
الالجئين الفلسطينيين «األونروا».

أن مخيــم عايــدة لالجئيــن  وأكــد 
الفلســطينيين، هو أكثــر المناطق 
تعرضــاً للغاز المســيل للدموع على 
يتعــرض  العالــم، حيــث  مســتوى 
باستمرار كغيره من المناطق المحتلة 
إلطالق قنابل الغــاز، وأحيانا يوميا، 

لقمع احتجاجات فلسطينية سلمية.
وأجرى فريق البحث مســحا ميدانيا 
علــى ســكان المخيم، شــمل 236 
شــخصا، فضال عــن 10 مجموعات 
أخــرى مــن الســكان تركــزت فــي 
مخيمــي عايــدة والدهيشــة جنوب 
شــرق بيــت لحم، خــالل شــهر آب 

الماضي.
وحملت الدراسة عنوان، «ال مساحة 
آمنة: اآلثار الصحية للتعرض للغاز 
المســيل للدمــوع بيــن الالجئيــن 

الفلسطينيين».
النتائــج: أن %100 مــن  وكشــفت 
السكان الذين شــملهم االستطالع 
تعرضوا للغاز المسيل للدموع، العام 
الماضــي، إذ تعــرض %84.3 منهم 
للغــاز وهم في منازلهم، بينما أفاد 
%9.4 بأنهم استنشــقوا الغاز وهم 
فــي أماكــن العمــل، و%10.7 وهم 
فــي المــدارس، و%8.5 وهــم فــي 

السيارات.
وكشفت الدراسة أن اآلثار الجسدية 
علــى  للدمــوع  المســيل  ز  للغــا
الفلسطينيين، صغارا وكبارا، تمثلت 
فــي فقــدان الوعــي، واإلجهــاض، 
وصعوبــات في التنفــس، بما فيها 
الربو والســعال، والــدوار، والطفح 

الجلــدي، واأللــم الشــديد، والتهاب 
الجلد التحسسي، والصداع، والتهيج 
العصبــي، والصدمــة الحــادة مــن 

إصابات األوعية، وغيرها.
وأفــادت ســيدات من مخيــم عايدة 
بتعرضهــن لإلجهــاض بعــد فتــرة 
وجيزة من استنشــاق الغاز المسيل 

للدموع.
أما آثار الغاز على الصحة النفسية، 
فتمثلت في الضائقة النفسية، التي 
أدت إلى اضطراب النوم، واستجابات 
التوتر الحــادة، واضطــراب اإلجهاد 

المزمن والصدمة، حسب الدراسة.
وعن آثار الغــاز على الحياة اليومية 
لألطفــال والمعلمين في المدارس، 
أفــاد األطفــال والمعلمــون بأنهــم 
غيــر قادرين على القيام بأنشــطة 
مدرسية خالل إطالق قوات االحتالل 
الغــاز على المخيــم، إذ يدخل الغاز 
بانتظــام إلى المبانــي والمجمعات 
المدرسية.وقال اندرسون، إن نساء 
مخيــم عايدة يخبــأن أطفالهن في 
خزائــن المنازل عنــد إطالق الجنود 

الغاز، لحمايتهم من االختناق.
وخلــص الباحثون إلى أن إســرائيل 
تســتخدم الغــاز المســيل للدمــوع 
بطريقة واســعة االنتشار ومتكررة 

وعشــوائية، وقــد تكــون مخالفــة 
للقواعد الدولية.وكشــفت الدراسة 
أنه «لم يسبق من قبل أن استخدمت 
هــذه الكميــات مــن الغاز المســيل 
للدموع في منطقة ما حول العالم، 
طــوال هــذا الوقــت مــن الزمــن».

وأضافــت: «هــذه الكمية مــن الغاز 
المســيل للدموع يتم إطالقها على 
هذه األحياء الفقيرة الصغيرة ليس 
على مدى أســابيع، ولكن على مدى 
سنوات ولم نر أو نسمع عن ذلك في 

أي مكان آخر في العالم».
الدراســة  علــى  القائمــون  ودعــا 
ســلطات االحتالل إلى التوقف فورا 
عن استخدام الغاز المسيل للدموع 
بطــرق تزيــد مــن خطــر اإلصابة 
والوفــاة غير المبــررة، مثل إطالق 
القنابل مباشرة على الفلسطينيين 
أو استخدام الغاز في أماكن ضيقة، 
في ظل وجود طرق محدودة للهرب.

ودعت الدراســة إلى تجريم إطالق 
الغاز على المناطق السكنية وبالقرب 
مــن المــدارس أو المستشــفيات أو 
بالقــرب مــن المســنين أو غيرهم 
ممن قد يجدون صعوبة في الفرار.

ولهذا الغرض قال اندرسون، اجتمع 
المســؤولون في الوكالة وناقشــوا 

اإلسرائيلي.وشــدد  الجانــب  مــع  الوضــع 
الباحثــون في الدراســة ضرورة أن تكشــف 
الحكومة اإلســرائيلية عن معلومات بشــأن 
أنــواع المهيجــات الكيميائيــة المســتخدمة 
في الضفــة الغربية، بما فــي ذلك تركيبها 
الكيميائــي، ليتمكن المختصون من تقديم 
العالج المناسب للمصابين باختناقات الغاز.

وقال اندرســون، إن الوكالة ســتبني مركزا 
صحيا إلى جانب مدرســة للذكور في مخيم 

عايــدة يبدأ العمــل فيها قريبــا بتكلفة 4.5 
مليــون دوالر، إلــى جانب مشــاريع صغيرة 
لالجئيــن فــي المخيم.وجــرى تكريــم 20 
شخصا من الراصدين المحليين والذين قاموا 
باالستطالعات والمساعدة في إنجاز الدراسة 
مــن قبل اندرســون ومدير منطقــة الخليل 
فــي وكالــة الغوث أمجــد أبو لبــن، بحضور 
فعاليات مخيم عايدة والمدرسين والمدرسات 

والمهتمين.

األعرج يطلع على احتياجات هيئات محلية مقدسية
القدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- اطلع وزير 
الحكم المحلي حسين األعرج، على احتياجات 
عدد من الهيئات المحلية في محافظة القدس، 
من المشاريع التنموية التطويرية، إضافة إلى 
أبرز القضايا المتعلقة بعملها ومتابعاتها مع 

المواطنين.
جــاء ذلك خالل لقاء الوزير األعرج، أمس، مع 
رؤساء وأعضاء بلديات (عناتا، وبدو، وقطنة، 
والــرام)، بحضور الوكيل المســاعد لشــؤون 
الهيئــات المحليــة عمــر ســمحة، ومدير عام 
المشاريع عمر شرقية، ومدير عام حكم محلي 

القدس موسى الشاعر.
وأكــد األعرج أن الحكومــة تعمل على تعزيز 
دور الهيئات المحلية من خالل رفدها بمشاريع 
تنموية وتطويرية ملموسة لدى المواطنين، 
وذلك من أجــل تعزيز صمودهــم وتثبيتهم 

في أراضيهم.

وشــدد علــى أن الــوزارة لن تدخــر جهدا في 
ســبيل العمــل على حشــد الطاقــات وتوفير 
الموارد الالزمة مــن أجل إقامة وتنفيذ مزيد 
من المشــاريع في الحزام المحيط بالعاصمة 
القــدس مــن البلــدات والقرى نظــرا لكونها 
تشــكل خط دفــاع متقدما وســدا منيعا أمام 
محاوالت االحتالل ومساعيه في السيطرة على 
األراضي وترحيل ســكانها من خالل إجراءاته 

التضييقية على السكان.
وأوعز األعرج للجهات ذات العالقة في الوزارة 
بالعمل علــى متابعة كافــة االحتياجات التي 
تــم طرحهــا خــالل اللقــاء، وتلبيتهــا ضمن 
اإلمكانات المتاحة.بدورهم، استعرض ممثلو 
البلديات المشاركة االحتياجات والقضايا التي 
تتعلق بعمل مجالســهم، وأهمية تلبية هذه 
االحتياجات فــي ظل المتغيرات الجديدة على 

األرض وأبرزها النمو السكاني المتسارع.

أبو دياك يبحث مع برنامج «سواسية» 
إطالق النسخة الثانية من المشروع

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
بحث وزيــر العــدل علي أبو 
دياك، أمس، مع مجلس إدارة 
برنامج «سواســية» برئاسة 
مدير البرنامج كريس ديكر، 
خطة عمل المشــروع خاصة 
الحاليــة، تمهيــدا  المرحلــة 
إلطالق مشــروع «سواسية 
2» لدعــم مؤسســات قطاع 

العدالة.
وأكــد وزيــر العــدل، أهمية 
برنامــج  عمــل  اســتمرار 
«سواسية» لتحقيق أهدافه 
في تعزيــز ســيادة القانون 

فــة  كا وصــول  ن  وضمــا
المواطنين الــى العدالة في 
فلســطين، والحصــول على 
نتائج تلمسها جميع مؤسسات 
قطــاع العدالة، مشــيرا الى 
أن مشــروع سواســية حقق 
انجازات في دعم قضايا النوع 

االجتماعي.
وأضــاف ان الــوزارة تعمــل 
علــى مواءمــة التشــريعات 
المتعلقة بالنوع االجتماعي، 
البرنامج  وتســعى ليشــمل 
دعــم المســاعدة القانونية، 
خاصــة بعد تشــكيل فريق 

وطني إلعداد مشروع قانون 
المساعدة القانونية.

لمالحظــات  ا ن  أ وأوضــح 
السابقة على البرنامج كانت 
فــي ســياق ضــرورة توحيد 
الجهود المبذولة لالســتمرار 
فــي بنــاء مؤسســات قطاع 
العدالة لتحســين مؤسسات 
لفلســطينية  ا لــة  و لد ا
لمســتقلة  ا لديمقراطيــة  ا
القائمــة على أســاس قواعد 
الشفافية والنزاهة والمساءلة 
والحكــم الرشــيد، وضمــان 
العدالــة والمســاواة، وحفظ 
الحقــوق والحريات وســيادة 
القانون.بــدوره، أشــار ديكر 
إلى أن مشــروع سواسية في 

مرحلة انتقالية.

طلبة على أنقاض المدرسة
شــرق بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وهي المدرســة رقم (7) 
ضمن مدارس التحدي التي افتتحت مؤخرا، علما اننا شــيدناها 
بألــواح «الزينكو» والطوب، وهي تحتوي على 6 غرف ومرافق 

ووحدة صحية.
وأشــار إلى أنها تخدم عدة تجمعات بدوية وخرب وقرى، منها: 
الشويكة، وزنوتا، والرماضين، وغيرها من المناطق التي يقطن 
أهلها الخيام والكهوف والبركسات، ويعتمدون في حياتهم على 

الزراعة وتربية المواشي.
وقال مدير التربية والتعليم في جنوب الخليل محمد سامي، إن 
الوزارة انتهجت سياسة توفير التعليم في المناطق المستهدفة 
من االحتالل ومستوطنيه، وقرب جدار الفصل العنصري، فكان 
في أعلى سلم أولوياتها التجمع البدوي في زنوتا الذي يتواجد 
فيه 40 تلميذا وتلميذة من مرحلة رياض األطفال حتى الصف 
الســادس االبتدائي تقريبا، وهم يعانون من صعوبة الوصول 

الى المدارس، لذلك قمنا ببناء هذه المدرسة.
وأضــاف، بعد أن هدم االحتالل المدرســة نصبنا خياما لضمان 
اســتمرار العملية التعليمية، وســنعيد بناء المدرســة، وأكد أن 
مــا حدث من مصادرة لألثاث تحت جنح الظالم، ما هو اال دليل 
على ضعف االحتالل أمام إرادة الفلسطيني المتمسك بأرضه.

وناشــد المؤسســات الدوليــة بالتدخل لحماية حقــوق الطالب 
التعليميــة، واتخاذ موقف جدي إزاء هذه الممارســات الهمجية 
العدوانيــة، وتوفيــر الحمايــة للمــدارس والطلبــة والمعلمين 

الفلسطينيين.
يشار الى ان مستوطنين من مستوطنات «شمعة و حفات مور 
وغيرهمــا» أقدموا في األيام األخيرة على تصوير المدرســة، 
ووصفوهــا علــى صفحات التواصــل االجتماعي بـ»المدرســة 
العنصرية» بحسب زعمهم.وكان محافظ الخليل كامل حميد، 
ووزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم، افتتحا المدرسة 
في الخامس والعشرين من آذار الماضي، وذلك ضمن 6 مدارس 

أخرى حملت اسم «مدارس التحدي».

الخليــل- وفــا- ســبورة وطباشــير، طاولــة 
وكراســي، وســائل تعليميــة وأثاث، ســتائر 
ولوحــات واوراق، ملفــات تعليميــة وأقــالم، 
جميعهــا متناثرة على أنقاض مدرســة زنوتا 
األساســية المختلطــة التي دمرهــا االحتالل 

جنوب الخليل.
الطلبة األطفال افترشــوا األرض الســتئناف 
مســيرتهم التعليمية صباحا، بعد ان أصبحت 
مدرســتهم أثــرا بعد عيــن، فــي إرادة صلبة 
لمواجهة مخططات االحتالل التهويدية التي ال 
تستثني من بطشها بشرا وال حجرا وال شجرا .

الطالبة الطفلة زينة عيسى أبو الكباش قالت 
وهــي تنظر بحســره علــى بقايا المدرســة: 
«لما جينا الصبح على مدرســتنا لقينا الجنود 
هادينهــا، لكــن مــا راح يقــدروا يمنعونا من 
التعليم، راح ندرس على التراب، حتى لو هدوا 
مدرستنا يلي بنتلنا اياها التربية والتعليم، راح 

نضل نبنيها ولو هدوها اكثر من مرة».
محافــظ الخليل كامل حميد، قال معلقا على 
الجريمــة، إن هدم مدرســة الصمود التحدي، 
محاولة للنيل من صمود أبناء شعبنا، رسالتنا 
دوما كما هي «سننتصر وينتصر تالميذ زنوتا 

وسنبني دولتنا المستقلة».
فيمــا اعتبــر رئيــس قســم متابعــة الميدان 
التربــوي فــي تربية جنــوب الخليل يوســف 
الســالمين، أن عمليــة الهــدم تنــدرج ضمن 
سياســة االحتالل الهادفة لتدميــر كل ما هو 
فلســطيني، لالســتيالء علــى األرض، هــذه 
المنطقة المهمشــة النائيــة والمحاطة بجدار 
الفصل العنصري والمستوطنات بحاجة ماسة 
لوجود مدرســة فيهــا، لكن االحتــالل يهاجم 
كل تطويــر نقوم به لخدمة األهالي وضمان 

ثباتهم على أرضهم.
وتابع، عشرون عائلة تقطن تجمع بدوي زنوتا 

الخليل: ندوة حول مكافحة الفساد والحوكمة والنزاهة
الخليــل- الحيــاة الجديدة- نظمــت جامعة 
القدس المفتوحة، وهيئة مكافحة الفســاد، 
ندوة علمية حول مكافحة الفساد والحوكمة 
والنزاهة والشفافية، أمس، في فرع الجامعة 
بالخليــل، بحضــور رئيــس هيئــة مكافحة 
الفساد رفيق النتشة، ورئيس الجامعة يونس 
عمرو، ومدير فرع الجامعة بالخليل عبد القادر 

دراويش.
وقــال النتشــة إن الهيئــة تنفــذ بالتعاون مع 
الجامعــة مجموعــة من النشــاطات، وتدرس 
مســاقات تســهم بتوجيه الطلبة نحو أهمية 
مكافحة الفساد وسبل مواجهته»، موضحا أن 
الجامعات تســهم في دعم عمــل الهيئة عبر 

طرح مساقات تعريفية بمكافحة الفساد.
وتابــع «أعلنت الهيئة أمــام الجميع عن وجود 
فساد في فلسطين، فحشدت التدابير الالزمة 
انطالقــا مــن القانــون والقيم والمؤسســات 
الدينيــة، بضرورة محاربة ومكافحة الفســاد 

بكافة أشكاله».
وأكــد أن شــعبنا يحــارب الفســاد مــن أجــل 
الوصول لدولته التي تقوم على أساس العدالة 

والمساواة والديمقراطية، فال فرق بين المرأة 
والرجل، اعتمادا على المواد الدستورية التي 

أنشأها وثبتها المجلس التشريعي.
من جانبه، قال عمرو إن «العدل والحق نقيضان 
للفساد، وإن جامعة القدس المفتوحة سعيدة 
بالتعاون مع هيئة مكافحة الفســاد لتدريس 
مســاقات تســهم في محاربة الفســاد، وفي 
تعريف طلبة فلسطين وقادتها المستقبليين 
بأهمية محاربة الفساد وكيفية وضع حد له».

وبيــن أن الجامعــات الفلســطينية وقعت مع 
الهيئــة اتفاقيــات لتدريــس مقــررات علمية 
لمكافحــة الفســاد تتمثــل بمقرر عــام لكل 
الطلبة ومقرر خــاص لطلبة كليات الحقوق، 
مشيرا إلى «أن جامعة القدس المفتوحة أول 
مــن طــرح المقررين وعممهمــا، وتفوق في 
طرح المقررين في غزة، وهذا لم يحصل في 

الجامعات الشقيقة».
من جهته، أشار مدير الندوة غسان أبو سنينة، 
إلى أن الفاســدين هم الوجه اآلخر لالحتالل، 
وأن القدس المفتوحة تدعم كل جهد يسهم 

في محاربة الفساد ومكافحته.


