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«القدس المفتوحة» تطلق حفالت تخريج الفوج 22 «فوج اإلرادة والصمود»
البيــرة- وفا- أطلقت جامعة القــدس المفتوحة امس حفالت 
تخريج الفوج الثاني والعشرين (فوج اإلرادة والصمود)، بتكريم 
الطلبــة المتفوقيــن من أوائل التخصصات فــي مختلف فروع 
الجامعــة، وذلك في قاعة الهالل األحمر الفلســطيني بمدينة 

البيرة.
وتقام احتفاالت التخريج للفروع كافة برعاية الرئيس محمود 
عباس، على مدار أيام السبت واألحد واالثنين، يتخللها تـخريج 
طلبــة الفوج الثاني والعشــرين، البالغ عددهــم نحو (9,800) 

طالب وطالبة، كل في فرعه التعليمي.
ونقل وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. محمود أبو مويس، 
فــي كلمته نيابة عــن الرئيس محمود عباس، تحيات الرئيس 
للحضور مهنئاً الخريجين وأهاليهم، مؤكداً أن الجامعات وشبابها 
واألبحاث العلمية وروادها هم عماد الدولة وأحد أهم أركانها.

وأضــاف ان الحكومة انخرطت في عمليــة تكاملية مع أطياف 
المجتمــع ومؤسســاته كافة نحــو التعليم واإلنتــاج والريادة، 
واإلبداع وصوالً إلى تنمية مســتدامة، مؤكداً أن قصة التعليم 
المفتــوح قد بدأت من رغبة المتعلم بممارســة الوصاية على 
نفســه من خالل تجربة تعليمية تفاعلية تميزت بها «القدس 

المفتوحة».
وقال «إن جامعة القدس المفتوحة أضحت جامعة الفلسطينيين 
والعــرب أينما تواجــدوا، تقدم خدماتها إلى قطاعات الشــعب 
الفلســطيني والعربي كافة من خــالل برامج متعددة منفردة 

ومزدوجة».
وأضــاف أســمحوا لــي أن أقف فخــوراً أمام إنجــازات «القدس 
المفتوحة»، فقد اســتطاعت الجامعة أن ترســخ أنظمة رقابة 
إداريــة وبجودة تعليميــة عالية وبنية تحتية مميزة، وســاوت 
الفرص أمــام الجميع للوصول إلى التقنية المطلوبة لتحقيق 
المشــاركة الكاملــة للطالب في مبادرات التعليم، واســتخدام 
المواد التعليمية المحمية بحقوق الملكية، وأتحدى أي جامعة  
أن تجاريها، حتى أنها أصبحت مصباح نور في كل بيت وكوكب 

معرفة تضيء أرجاء الوطن.
وتابــع قائــال: «جامعــة القــدس المفتوحــة، إنــك جامعة في 
هنيئاً لك برئيســك العالم اإلداري  وطن ووطن في جامعة، فَ
 المميزيــن، هنيئاً لك بمدرســيك المخضــرم، وهنيئــاً لــك
بالعاملين ونقاباتهم، وبمجلس الطلبة، أمناء على المســيرة 

التعليمية وقادة الحركة الوطنية».
من جانبها، أعربت محافظ محافظة رام اهللا والبيرة ليلى غنام، 
فــي كلمتها باالحتفال، عن اعتزازهــا بـ»القدس المفتوحة»، 
لمــا للجامعة من مكانة خاصة فــي قلبها وفي قلب كل خريج 
أتاحــت له فرصة التعليــم، «تلك الجامعة التي دخلت كل بيت 
فلسطيني، وأثبتت للعالم أجمع وفي المحافل كافة أن فلسطين 

والقدس معادلة الكون التي ال تقبل القسمة على اثنين».
وأضافت: «ســنواصل دعم الجامعة التــي تقدم أفضل خدمة 
ألبناء شــعبنا بال حدود، بصفتها واحدة من أفضل المؤسسات 
التعليمية في وطننا الحبيب، وسنبقى على عهد هذه الجامعة 
وعلى عهد منظمة التحرير التي أسستها، وسنبقى المساهمين 
في رفعتها، فهي تشــكل ثلث عدد المنتســبين للجامعات في 
الوطــن، وهــذه الكثرة لم تكن كمــاً، بل اعتمــدت النوع أوالً، 
ودليل ذلك الجوائز التي حصلت عليها، ونماذج اإلبداع التي ال 

تعد وال تحصى».

وأبرقــت بتحيــة اعتــزاز لألســرى الصامدين في باســتيالت 
االحتــالل، ونعت األســير نصــار طقاطقة الذي استشــهد في 
زنازين العزل االنفرادي، وهنأت األسرى الخريجين في برنامج 

تعليم األسرى داخل السجون اإلسرائيلية.
وحيت غنام الجامعة، برئاســتها وكوادرها وطلبتها والعاملين 
فيهــا، على جهودهــم الدائمــة والمتواصلــة، مهنئة خريجي 
فوج «اإلرادة والصمود»، الذي جاءت تســميته في ظل صمود 
أســطوري لشــعبنا الفلســطيني البطل وعلى رأســه ســيادة 
الرئيــس محمود عبــاس «أبو مازن»، الذي قــال (ال) و(ألف ال) 
لصفقــة القرن، ولورشــة البحرين المشــبوهة، «فــال تعنينا 
المليارات، بل تعنينا كرامة الشــعب الفلسطيني، ولن نساوم 
ولن نناقش حول وجودنا على أرضنا، ففلسطين ليست للبيع».

من جانبه، قال رئيس مجلس األمناء عدنان ســمارة: «تحتفل 
جامعة القدس المفتوحة بتخريج فوجها الثاني والعشرين وهي 
تدرس رســالتها القائمة على توفير خدمــة التعليم العصري 
وترسيخ فلسفة التعليم المدمج التي أصبحت نهجاً يحتذى به 

على الصعيدين العربي والعالمي».
وأضاف: «إن التطور الذي شــهدته الجامعة في المجاالت كافة 
هــو دليل على ما أحرزنا من نجاحات وإنجازات، يبرز فيها دور 
الفرد ويتعاظم فيها دور المؤسسة التي تحمل هم أبناء شعبنا 
المناضل لترسو بهم إلى شاطئ العلم والمعرفة، وتعزز لديهم 
االنتماء الوطني واالجتماعي، فدولتنا الفلسطينية وعاصمتها 
القــدس الشــريف جوهــرة تبنــى بعلــم أبنائهــا وصمودهم 
وثباتهم». وقال: «وباألصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس 
أمنــاء الجامعة، أبــارك لكم جميعاً وأهنئكم وأنا ســعيد بكم، 
معوالً عليكم أن تسهموا في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها األبدية «القدس الشــريف»، وأن تواصلوا مســيرة 
العطاء والتضحية بإخالص ووفاء لوصايا من سبقونا وقدموا 
أرواحهم ودماءهم في سبيل وطن حر كريم، فكونوا على قدر 

أهل العزم من هؤالء».
وتابــع قائالً: «دأبنــا على توفير بيئــة تعليمية عصرية تتفق 
 والمعايير الدولية لمؤسســات التعليم العالي، من خالل مبان
مملوكــة للجامعة في محافظات الوطــن، وفي كل عام ننجز 
مبنى جديداً، آملين بأن نتمكن قريباً من االنتهاء من تشــييد 
منــارات علمية في أرجاء الوطن كافة، فكل الشــكر والتقدير 
لــكل مؤسســات المجتمع ورجــال األعمال الذيــن قدموا دعماً 

سخياً لتشييدها».
وقال رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو: «تحتفل اليوم جامعة 
القدس المفتوحة، جامعة الوطن الفلسطيني، بتخريج كوكبة 
جديــدة من خريجيها في فوجهــا الـ (22)، الذي آثرت أن تطلق 
عليه اسم «فوج اإلرادة والصمود»، انسجاماً مع الحالة الوطنية 
العامــة المتمثلــة بالصمــود أمام ما يســمى بصفقــة القرن 
والتحديات التي تواجهها قيادتنا وشــعبنا الفلسطيني، وهو ما 
يجسد الدور الوطني لجامعة القدس المفتوحة الممتدة جغرافياً 

في ربوع الوطن كافة، من رفح جنوباً حتى جنين شماالً».
وأضاف: «في حفل اليوم نكرم (158) خريجاً وخريجة من أوائل 
التخصصات على مســتوى الجامعة مــن درجة البكالوريوس، 
إضافــة إلى تخريــج الفوج الثانــي من طلبة الماجســتير في 
برنامجي اإلرشاد النفســي والتربوي، واللغة العربية وآدابها، 
البالــغ عددهم نحو (40) خريجاً وخريجــة، وكذلك الخريجون 
األوائل من برنامج تعليم األسرى داخل السجون اإلسرائيلية».

وأكد عمرو وقوف الجامعة، رئاسة وعاملين وطلبة، بكوادرها 

وطواقمها األكاديمية واإلدارية كافة، خلف القيادة الفلسطينية 
وعلى رأسها سيادة األخ الرئيس محمود عباس «أبو مازن» في 
معركته ودفاعه عن حقوق شعبنا الفلسطيني، مثمنين الجهد 
الكبيــر الذي يبذله في نقل معاناة شــعبنا الفلســطيني أمام 
العالم بشــتى الطرق، وعلى رأســها الحرب الدبلوماسية التي 
يخوضها إلفشال ما يسمى بـ «صفقة القرن»، فالقدس كانت 
وما زالت وستبقى العاصمة األبدية لدولتنا الفلسطينية، بإرثها 
وتراثها الديني، والثقافي، والحضاري، واإلنساني، والسياسي، 
وهي مفتاح صمود ونضال وعزة شعبنا الذي سيواصل التحدي 
والصمود لنيل حقوقه وإقامة الدولة الفلســطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف».
وقال: «لقد نجحت فلسفة الجامعة في تكريس ثقافة تعليمية 
متميزة أثبتــت فاعليتها وطنياً وعربياً ودولياً، فواكبت التطور 
العلمــي، وعــززت االنفتــاح في التعليــم والتعلــم، وانتهجت 
التعليم المدمج الذي يدمج ما بين التعليم التقليدي والتعليم 
اإللكتروني، فأصبح بذلك أحدث األساليب العصرية الذي تبنته 

أرقى الجامعات العالمية».
من جانبه، قال رئيس مجلس طلبة جامعة القدس المفتوحة 
القطري، زياد الواوي، إن االحتفال هذا العام يأتي تحت عنوان 
اإلرادة والصمود، وفي ظل هذه الظروف التي يعيشــها شعبنا 
ومــا يحاك ضد قضيتنا الوطنية مــن مؤامرات وآخرها صفقة 
القــرن يســتدعي من الكل الفلســطيني الوقوف ســداً منيعاً 
لمواجهة التحديات الجسام، داعياً إلى رص الصفوف والوحدة 
وااللتفاف حول القيادة الشرعية وعلى رأسها الرئيس أبو مازن.

وأضــاف الواوي: «إن مئة ألــف خريج ونيفاً من جامعة منظمة 
التحرير «القدس المفتوحة» هو محط فخر واعتزاز، فنحن ال 
نملك النفط والذهب بل نملك الكادر البشري، ننميه ونطوره 
ليحمل سالح العلم وراية الحق أمام جبروت االحتالل وفي وجه 

عالم فقد كل القيم اإلنسانية».
وأكد الواوي أن «تعاظم دور جامعة القدس المفتوحة ولحمتها 
الداخليــة والتفاف المجتمع حولها هو دليل ثابت على مكانتها 
العظيمــة التي تكســرت على صخرتها الكثير مــن المؤامرات 

الهادفة إلى تجهيل أبناء شعبنا».
من جانبها، قالت الطالبة الخريجة دعاء محمد مصباح، في كلمة 
الطلبــة األوائل: «لقد وصلنا إلى منصة التتويج بفضل جهود 
مضنية لم تعرف الكسل، وها نحن اليوم نحقق ما رسمنا من 
طموحات ونســعد الوطن بما حصدنا من إنجازات. وها نحن، 
خريجي الفوجِ الثاني والعشــرين (فوج اإلرادة والصمود)، في 
هذا الصرح العلمي الشامخ جامعة القدس المفتوحة-نقف بين 
أيديكم يختلط نجاحنا بدموع أم عجنت الحياة بماء روحها لترى 

هذا اليوم، وبشموخ أبٍ أفنى عمره من أجل هذه اللحظات».
وتخلــل االحتفال تكريم المؤسســات الداعمة للجامعة وهي: 
مجلــس الوزراء الفلســطيني من خــالل وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي، ومجموعة االتصاالت الفلسطينية، ومؤسسة 
التعــاون، واللجنة القطرية الدائمــة لدعم القدس، والمجلس 
االقتصادي الفلســطيني للتنمية واإلعمار «بكدار»، والجمعية 
الخيرية المتحدة لألراضي المقدسة، والصندوق العربي لإلنماء 

االقتصادي واالجتماعي/ دولة الكويت.
وفي ختــام الحفل تم تكريم الخريجين المميزين المتفوقين 

في مختلف التخصصات في فروع الجامعة.

بسيسو يب حث سبل التعاون 
مع  مدير منظمة الملكية الفكرية

رام اهللا- استقبل رئيس المكتبة الوطنية د. ايهاب بسيسو مدير 
عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) فرانسس غري، 
ومدير دائرة الدول الناشئة في (وايبو) مايكل سفانتنير، امس 
االربعــاء، في مقــر المكتبة الوطنية، وبحث معه آفاق وســبل 

التعاون المشترك. 
واستعرض الوزير بسيســو فكرة تأسيس المكتبة، واهميتها 
في تعزيز الهوية الوطنية الفلســطينية وصون وحفظ التراث 
المادي والمعنوي، مؤكدا ان تأسيسها يعتبر خطوة استراتيجية 
هامة للمســاهمة في تعزيز ونشــر الثقافة الفلسطينية على 

المستويين االقليمي والعالمي. 
وتطرق بسيسو الى ما تم انجازه حتى االن من خطوات عمليا 
على ارض الواقع والمتمثلة بصدور قانون ينظم عمل المكتبة 
مــن الســيد الرئيــس محمود عبــاس لتنظيم عملهــا وتحديد 
صالحياتهــا ونطــاق عملهــا، منوها الــى ان العمل جــار حاليا 
للمباشرة بانجاز االجراءات االدارية والمتمثل بتشكيل مجلس 
االدارة، وغيرها من القضايا اللوجستية الالزمة لسير العمل في 
القريب العاجل. كما قدم شرحا عن القضايا الهندسية المتعلقة 

الجاري المزمع تنفيذها. 
مــن جانبه عبر جارد عــن اعجابه الشــديد بالمكتبة الوطنية، 
متمنيا النجاح، مؤكدا اهمية تعزيز التعاون المشــترك وتقديم 
الدعم الالزم والممكن، مشيرا الى أن المكتبة ستلعب دورا مهما 
لتعزيز المكانة الثقافية لدولة فلسطين بين الثقافات العالمية 
االخــر بما يســاهم بالتعريف بالمضمون الحضــاري والفكري 

للفلسطينيين. 
يشــار الــى ان هذه الزيارة الرســمية االولى لوفــد دولي لمقر 
المكتبــة الوطنية بعد اقــرار قانون عمل المكتبــة، المقر من 
السيد الرئيس، والمنشور في الجريدة الرسمية الشهر الماضي. 

محافظ طولكرم يستقبل المدير الفني لمؤسسة جايكا ومسؤول الضابطة الجمركية الجديد
طولكــرم– الحياة الجديدة– مراد ياســين- 
استقبل محافظ طولكرم عصام ابو بكر في 
دار المحافظــة تاكاكي موراتــا المدير الفني 
لمؤسسه جايكا اليابانية وبمشاركة سليمان 
أبو مفرح مدير عام المجالس المشتركة فى 
وزاره الحكــم المحلــي، ومدير عــام الحكم 
المحلــي بطولكــرم م. إياد خلــف، ورئيس 
مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة 
محمد يعقوب، ونائب مدير شرطة طولكرم 
العقيد محمد أبو بكر، والمهندس أكثم بدران، 
والجهات المختصة بمؤسسة المحافظة وذلك 
في إطــار تنفيذ الحملــة التطوعية البيئية، 
والتــي تنظمها جايكا بالشــراكة مــع وزاره 
الحكم المحلي وســلطة جودة البيئة لصالح 
مجلس الخدمات المشترك للنفايات الصلبة 

في محافظه طولكرم. 

ووجــه المحافظ أبــو بكر الشــكر والتقدير 
لليابــان، حكومة وشــعباً على مــا يقدمونه 
من دعم ومســاندةً لشــعبنا الفلســطيني، 
ولقضيتنــا العادلة، مشــيداً بدور مؤسســه 
جايــكا على دعمهــم المتواصــل علي مدار 

السنوات الماضية.
وعبر موراتا عن شكره لجهود المحافظ أبو 
بكــر من خالل رعاية ودعــم هذه الفعالية، 
مقدماً شــرحاً عن المشــاريع التــي تنفذها 
المؤسســة بالتعــاون مــع الحكــم المحلي، 
وكافة الشركاء، موضحاً أن الحكومة اليابانية 
ستواصل دعمها لمشاريع النفايات الصلبة، 
وخاصــةً أنه ســيكون هناك مشــروع جديد 

سيبدأ العام القادم. 
وقــدم ســليمان أبــو مفرح شــرحا عن هذا 
المشــروع ودور وزاره الحكــم المحلــي في 

دعم مشاريع البيئة في المحافظات، مشيراً 
إلى رعاية المحافظ أبو بكر ودعمه لمجالس 
الخدمات المشتركة على مستوى المحافظة. 
من جانبه أشار القائم بأعمال مكتب سلطة  
جــودة البيئة بطولكــرم نعيم برهوش إلى 
اهتمام رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة 
األتيرة بهذه المشاريع ودعمها، شاكراً كافة 

الشركاء على تعاونهم. 
وتوجــه الوفد إلي ميــدان جمال عبد الناصر 
إلطــالق الفعالية بمشــاركة متطوعين من 
الشــباب والشــابات مــن المجلــس األعلــى 
للشباب والرياضة ومتطوعين من المؤسسة 
واألهليــة  المدنيــة  والمؤسســات  األمنيــة 
وهيئات الحكم المحلي، حيث تخلل الفعالية 

عدد من الكلمات. 
و أعلــن م.مجــدي ليمــون ممثــل محافــظ 

طولكرم عن بدء فعاليات توزيع المتطوعين 
لتوزيع منشــورات تثقيفية على المواطنين 
ومفــارق الطرق، شــاكراً باســم المحافظ 
المتطوعيــن والشــركاء علــي جهدهم في 
إنجاح هذه الفعالية المميزة والتي تســاهم 
في رفع مستوي البيئة النظيفة بالمحافظة. 
وعلى صعيد اخر استقبل محافظ طولكرم 
المدير الجديد لمديرية الضابطة الجمركية 
بطولكرم المقدم أحمد بشــارات بعد توليه 
مهــام عمله بطولكــرم.  وتمنــى المحافظ 
أبو بكــر للمقدم بشــارات التوفيــق بعمله 
بالمحافظــة، مثنيــاً علــى جهــود الضابطة 
مــن خالل ما تقوم به مــن مهام في خدمة 
المواطنيــن بكل ما يتعلق بعمل الضابطة، 
مثنيــاً علــى دور جميــع الشــركاء والجهات 

المختصة ذات العالقة بهذا الشأن. 

مركز الشيخ خليفة بن زايد للتأهيل 
المهني يخرج فوج «التحدي والصمود»

نابلس- الحياة الجديدة- خرج مركز الشــيخ خليفة بن زايد 
للتأهيل المهني التابع لوزارة التنمية االجتماعية، أمس، فوج 
«التحــدي والصمود» للعــام 2019-2018، ضمن تخصصات 
النجــارة والتجميــل والخياطــة واأللمنيوم وصيانــة األجهزة 

االلكترونية والسكرتارية.
وقــال وكيل الوزارة داوود الديك إن الوزارة تســعى لتحقيق 
العدالة االجتماعية، ومساندة الفئات المستفيدة من برامجها 
من خالل توفير كل اإلمكانيات التي تخدمهم وتمكنهم ذاتيا 
واجتماعيــا واقتصاديا، وهذا بما ينســجم مع رؤيتها القائمة 

على التمكين االقتصادي.
مــن جانبه، تطرق مدير عام اإلدارة العامة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة أمين عنابي، لقانون األشــخاص ذوي االعاقة، حيث 

يعد من أهم أولويات اإلدارة العامة.
بدورها، أكدت نائب محافظ نابلس عنان األتيرة أهمية اقرار 
قانــون األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وأهمية وجــود مراكز كما 
مركز الشــيخ خليفة بن زايد للتأهيل المهني، يقدم خدمات 
ألبنائنا من ذوي االعاقة ويعمل على تأهيلهم وتمكينهم في 

سوق العمل.

اطالق «تدريب مدربين» لبرنامج التأهيل التحضيري 
للموظفين الجدد في التربية والتعليم والصحة

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- افتتــح رئيس 
ديــوان الموظفيــن العــام رئيــس مجلس 
الفلســطينية  الوطنيــة  المدرســة  إدارة 
لــإلدارة موســى أبــو زيــد برنامــج تدريب 
التحضيــري  التأهيــل  لبرنامــج  مدربيــن 
الخــاص بالموظفين الجدد العتمادهم في 
وزارتــي التربية والتعليــم والصحة، وذلك 
بحضور المدير التنفيذي للمدرسة الوطنية 
الفلسطينية لإلدارة وجدي زياد عبد الحليم 
ومدير عام االشــراف والميدان أيوب عليان 
ومدير الموارد البشــرية فــي وزارة التربية 
والتعليــم مهند أبو شــمة، حول أساســيات 

القانون المتعلقة بالخدمة المدنية، وقانون 
التقاعــد، ومدونــة الســلوك للعاملين في 
الوظيفة العمومية، والنظام اإلداري للدولة 
والبناء المؤسســي، والمالية العامة، والنوع 
االجتماعي، واســتخدام البوابة االلكترونية 
فــي مقر المدرســة الوطنية الفلســطينية 
لإلدارة فــي مدينــة رام اهللا. وبين أبو زيد 
أن هذا التدريب يسلح الموظفين بالخبرات 
الالزمــة المتعلقــة بطبيعــة عملهــم دون 
الوقوع بأخطاء غير مقصودة، كما ويأتي في 
مرحلة تحديات صعبة للشعب الفلسطيني، 
لذا يجب صناعة الفرص من هذه التحديات، 

من أجل بناء القدرات وكل ما يتعلق بصناعة 
القيادة المتمكنة في فلســطين. وأجاب أبو 
زيد عن التســاؤالت التــي طرحها عدداً من 
المتدربين حول نجاح التجربة الفلسطينية 
فــي اإلدارة العامــة والقيــادة. وبين عليان 
أهمية هــذا التدريب الذي يتناول عموميات 
القوانين حول الوظيفة العمومية للموظفين 
حيــث يســاعدهم علــى معرفــة حقوقهم 
وواجباتهــم، وبين دور المدرســة الوطنية 
الفلســطينية لــإلدارة المهــم في تســليح 
موظفي الدولة بالخبرات المهمة لتمكينهم 

في عملهم.

براك يلتقي ممثل ألمانيا لدى فلسطين ويطلعه على واقع مكافحة الفساد
رام اهللا- الحياة الجديدة- أطلع رئيس 
المستشــار  الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
الدكتــور أحمد بــراك ممثل ألمانيا لدى 
دولة فلسطين كرستيان كالجس على 
واقع مكافحة الفســاد في فلســطين، 
موضحا آلية عمل هيئة مكافحة الفساد 

واختصاصاتها.
جــاء ذلك خالل اســتقبال بــراك ممثل 
ألمانيا لدى فلسطين، في مكتبه بمقر 
الهيئــة امس بحضــور مديــر التعاون 
اإلنمائي في الممثليــة األلمانية بيرند 

دونزالف.

واستعرض المستشار براك رؤية هيئة 
مكافحة الفســاد ورســالتها وأهدافها، 
موضحا أن الهيئة تسعى لتعزيز تعاونها 
مع مختلــف الجهات المحلية واإلقليمية 
والدولية ذات العالقة بمكافحة الفساد، 
بهــدف تضافر الجهود الوطنية وتعزيز 
للفســاد،  الرافضة  المجتمعية  الثقافة 
للوصــول لدولة فلســطينية خالية من 
الفســاد تقوم على أســس المســاءلة 

والنزاهة والشفافية والحكم الرشيد.
وشــدد البــراك علــى أهميــة التعــاون 
والعمــل المشــترك لمكافحة الفســاد، 

مشــيرا إلى أن مكافحة الفســاد مهمة 
جماعيــة ال يقــع عاتقهــا علــى هيئــة 

مكافحة الفساد وحدها.
بــدوره عبــر ممثل دولــة ألمانيــا لدى 
عــن  كالجــس  كرســتيان  فلســطين 
سعادته بهذا اللقاء، وأشاد بعمل الهيئة 
والجهود الكبيرة التي تبذلها في سبيل 

خدمة الشعب الفلسطيني.
وناقــش الطرفان خــالل اللقاء ســبل 
تعزيز التعاون والعمل المشــترك بين 
الجانبيــن، خاصــة فــي المجــاالت ذات 

العالقة بمكافحة الفساد. 

إصدارات جديدة للتعبئة
 الفكرية في حركة فتح

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- صــدر عن لجنــة التعبئة الفكرية 
فــي حركة فتح، كتاب وعدة دراســات وكراس تخص القضية 

الفلسطينية وقضايا تدريبية وتنظيمية.
وحســب بيــان للجنة صــدر أمس، فقــد حمل الكتــاب عنوان 
«الدليــل» الــذي يتطــرق إلى مبــادئ المســؤولية التنظيمية 
ويتكون من 200 صفحة من القطع المتوسط، ويتضمن أكثر 
من 33 بندا تنظيميا إداريا قيميا، وكذلك موجزا حول الحركة 
والكادر والتخطيط والتنظيم واالنتماء والمســؤولية والفريق 

واالستقطاب والتقرير واالجتماع.
وحمل الكراس، الخاص بالتدريب التنظيمي، عنوان «المرساة 
في التدريب» ويقدم من خالله شرحا واضحا حول مفهوم إعداد 
الكادر والتدريب التنظيمي والسياسي بالتفصيل، وهو ما تم 
تطبيقه في دورة تدريب المدربين التي استمرت لشهور ستة 

عام 2018 وأثمرت 20 كادرا.
كما أصدرت اللجنة الفكرية الدراســات التالية: فتح والمشروع 
الصهيونــي واالســتراتيجية، والســياحة االســتيطانية كذراع 
لالحتالل، والشخصية االسرائيلية واليهودية، ودالل المغربي 
فدائية أقامت جمهورية، واالعتراف بمأساة يهود البالد العربية، 
والجزيــرة البراقة بيــن المهنية واالجنــدات، وقصة هبة يوم 
األرض فــي فلســطين، ومــن مذكــرات حكيم الثــورة جورج 
حبش، ودراســة لمركز الناطــور عن انتخابات الكنيســت21، 
وحركة حماس والكيانية الفلسطينية المستقلة-دراسة للجبهة 
الديمقراطية، والفكر الوطني الفتاحوي وتطور األهداف لعثمان 
أبو غربية، ونيســان شهر الشــهداء بقلم صخر حبش، وكيف 
نكون مؤثرين في المجتمعات التي نعيش فيها-نموذج ألمانيا، 
و71 عامــا على النكبة واحتالل حيفــا، ومفهوم الثقة بالذات، 
وحدود وطننا فلســطين ولمحة تاريخية، و10 نقاط في عمل 
مجلس اإلدارة، وقواعد المسلكية الجماهيرية، وفلسفة األمن 

وبناء الكادر.


