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11/22 د

اعالن صادر عن دائرة االراضي نابلس  
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي نابلس السيد مازن صالح اسماعيل سلعوس بموجب الوكالة العامة 

رقم سجل 2164صفحة 2019/19 بتاريخ 2019/10/7 والوكالة العامة رقم 2068/2021/13295 عدل نابلس 

بتاريخ 2021/9/5 والمعطوفة على العامه رقم 2011/2021/2190 عدل نابلس بتاريخ 2021/2/14 والوكالة 

العامــه رقــم 2009/9896 عدل رام اهللا بتاريخ 2009/7/7 والوكالة العامة رقم 1264/2013/10382 عدل 

نابلس بتاريخ 2013/7/21 والوكالة العامة رقم 1784/2018/12619عدل نابلس بتاريخ 2018/8/3 حيث 

يقر الوكيل ببيع كامل حصص موكليه بالتساوي بين المشترين كما يقر انهم على قيد الحياة ولم يقومو 

بعزله الصادرة من كاتب عدل سفارة فلسطين في عمان وذلك بمعاملة بيع على اراضي نابلس حوض رقم 

24062 قطعــه رقــم 10 فمــن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الــى دائرة االراضي خالل فترة 

خمسة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون. 

اســم المــوكل (المالك):  كمال و كامل وبســمان ونبيل واميــن وحنان ورنده ابناء عبــد الغفار عبد الرحمن 

السلعوس ومحمد ومؤيد وامل وباسمه وزاهرة وربى وهنيدة ابناء عبد الكريم محمد السلعوس ولينا عمر 

احمد السلعوس وتمارا ولين وجعفر ابناء عبد السالم محمد السلعوس وغسان ومعاذ وباسل وايمن ورائف 

واماني ابناء عبدالرحيم عبد الرحمن السلعوس واسماعيل وصبيحة ومديحه ابناء صالح اسماعيل سلعوس  

اسم الوكيل:  مازن صالح اسماعيل سلعوس 

دائرة االراضي نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن
د 11/22

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
سلطة األراضي

دائرة األراضي يف سلطة األراضي 
نابلس - رقم امللف:  39051/ج/2021

11/22 د

مذكرة تبليغ حضور ججلسة مصالحة

 في الدعوى اساس 2021/970
الى المدعى عليه عالء الدين محمد شريف الحلو من نابلس وحاليا مقيم في دولة االمارات العربية ومجهول 

محل االقامة فيها واليوجد له محل اقامة في اراضي السلطة الوطنية الفلسطينية 

يقتضي حضورك الى محكمة نابلس الشرعية يوم االثنين وفق 2021/12/13 الساعه التاسعه صباحا من 

الجل بذل الجهد في االصالح بينك وبين زوجتك هبة بشار خالد الحلو / صبوح من نابلس وسكانها وكيلتها 

المحامية ســميرة المصري في الدعوى اســاس 2021/970 المقامه لدى المحكمة وموضوعها تفريق للنزاع 

والشقاق فاذا لم تحضر في الوقت المعين او تعتذر تقرر المحكمة اعتبارك معرضا عن الصلح ويجري بحقك 

المقتضى الشرعي وعليه فقد جرى تبليغك ذلك حسب االصول 

قاضي محكمة نابلس الشرعية/ محمد عبد الحفيظ عزام 

دولـــــة فلسطيــــن
11/22 د

دولة فلسطنيدولـــــة فلسطيــــن
ديوان قاضي القضاة 

محكمة نابلس الشرعية 

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة صلح 

نابلس في الدعوى رقم 2018/2216 حقوق 
الى المدعى عليه: ناصر محمد محمود حردان 910663103 يقتضي حضورك الى محكمة صلح نابلس يوم 

الخميس  2021/12/9 الساعة 9:00 للنظر في دعوى حقوق رقم 2018/2216 والتي اقامها عليك المدعي 

فاطمة ابراهيم عبد الرحمن رنو / نابلس مامون  اسماعيل نجيب رنو نابلس لبيب اسماعيل نجيب رنو نابلس 

هاني اسماعيل نجيب رنو نابلس هيثم اسماعيل نجيب رنو نابلس بواسطة الوكيل المحامي سميرة معاذ نهاد 

المصري نابلس شارع سفيان مجمع التجاري بدعوى وموضوعها المطالبة بمبلغ مالي بقيمة 7000 دينار اردني  

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. 

ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر باحدى الصحف المحلية 

عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001. 

واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس  

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس - الرقم: 2018/2216 حقوق 

11/22 د

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادر عن محكمة صلح 

نابلس في الدعوى رقم 2021/1274 حقوق 
الى المدعى عليه احمد ابراهيم عبد الرحمن سباعنه 922788294 من جنين يقتضي حضورك الى محكمة 

صلح نابلس يوم االثنين 2021/12/20 الساعة 9 للنظر في دعوى حقوق رقم 2021/1274 والتي اقامها عليك 

المدعي الشركة العالمية المتحدة للتامين/ نابلس بواسطة وكيلها المحامي عبد اهللا محمد رضا حجاب/ نابلس 

رفيديا عمارة جوال ط6 بدعوى وموضوعها المطالبة بتعويضات اضرار مادية بقيمة 24200 شيقل اسرائيلي 

ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى. ويتوجب عليك تقديم الئحة جوابية خالل 

خمســة عشــر يوما من تاريخ تبليغك بالنشــر باحدى الصحــف المحلية عمال بالمادة 62 مــن قانون اصول 

المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001. واذا لم تحضر او ترســل وكيال عنك ســوف يتم الســير 

بالدعوى وفق احكام القانون. 

رئيس قلم محكمة صلح نابلس 

دولـــــة فلسطيــــن - السلطة القضائية

محكمة صلح نابلس - الرقم 2021/1274 حقوق 

11/22 د

 «القدس المفتوحة» والمركز الروسي للعلوم
والثقافة في بيت لحم يوقعان اتفاقية تعاون

 رام اهللا – الحياة الجديدة 

- وقعــت جامعــة القــدس 

المفتوحة والمركز الروسي 

للعلوم والثقافة ببيت لحم، 

أمس اتفاقيــة تعاون بين 

الجانبيــن، وذلك في حرم 

فرع الجامعة ببيت لحم.

ووقع االتفاقية عن الجامعة 

مديــر فرعها في بيت لحم 

أســعد العويوي ممثالً عن 

يونس  الجامعــة   رئيــس 

لمركــز  ا وعــن  عمــرو، 

فاسيلي  رئيســه  الروسي 

فرولوف.  وتهدف االتفاقية 

إلــى تعزيــز القــدرات في 

اإلنســاني  التعاون  مجــال 

فــي  واإلســهام  الدولــي، 

الصداقة  عالقــات  تعزيــز 

ت  قــا لعال ا تحســين  و

الفلسطينية،  الروســية – 

وتبــادل المنفعــة العلمية 

والتفاعــل  والتكنولوجيــة 

الثقافي بين جامعة القدس 

المفتوحة والمركز الروسي 

للعلــوم والثقافة في بيت 

لحم.

 كما تشمل االتفاقية تبادل 

الوفود للتشاور في مختلف 

والمســاعدة  المســتويات، 

في تنظيم تبادل الشــباب 

فــي إطار زيارات دراســية 

قصيــرة األجل من ممثلي 

الشــباب من دوائر األعمال 

واالجتماعيــة  السياســية 

والعلميــة واألجنبيــة إلــى 

االتحــاد الروســي، وعقــد 

لحلقــات  ا و لمؤتمــرات  ا

والمحاضــرات  الدراســية 

والمسابقات  والمهرجانات 

بوجود أصحاب االختصاص.

االتفاقيــة  تشــمل  كمــا 

التعــاون الثقافــي بالنظر 

في مصالح الفئات العمرية 

فئة  وخاصة  واالجتماعية، 

إجــراءات  واتخاذ  الطلبــة، 

التســامح  لتعزيز  تعاونية 

العرقي والديني، والتعليم 

العام، ومحو األمية.

 وفي مجال تعزيز التعاون 

 ، لتعليمــي ا و فــي  لثقا ا

يلتــزم الطرفــان بتنفيــذ 

لتبــادل  جديــد  برنامــج 

البرامج  وتنفيــذ  الطلبــة، 

التدريبيــة للغتين العربية 

والروســية، وتوفير أماكن 

لتعليــم كل مــن اللغتين، 

وإيجاد المعلمين المهنيين 

والمتخصصين لذلك.

ورحب مدير فرع بيت لحم 

الضيف  بالوفــد  العويوي، 

الجامعــة  رئيــس  باســم 

 يونــس عمــرو، وأطلعهم 

والتطورات  النجاحات  على 

الجامعــة،  حققتهــا  التــي 

مشيراً إلى أنها أضحت كبرى 

الفلســطينية،  الجامعــات 

تضم ما نسبته (%40) من 

في  العالي  التعليــم  طلبة 

فلســطين، «وتعــد هــذه 

االتفاقية حافزاً ودافعاً قوياً 

الثقافية  العالقات  لتطوير 

والعلمية والسياســية بين 

لفلســطيني  ا لشــعبين  ا

والروسي».

القدس  وأضاف: «جامعــة 

جامعــة  هــي  المفتوحــة 

وقــد  التحريــر،  منظمــة 

افتتحت لحاجة شــعبنا إلى 

توفيــر التعليــم فــي ظل 

الرامية  االحتــالل  إجراءات 

لتعليــم  ا قلــة  عر لــى  إ

الجامعي بإغالق الجامعات، 

واستطاعت أن توفر سبيالً 

إجــراءات  علــى  للتغلــب 

االحتالل ومعوقاته».

القدس  إن «جامعة  وقــال 

المفتوحــة تقيــم عالقات 

مــن  عــدد  مــع  تعــاون 

 ، ســية و لر ا ت  معــا لجا ا

وتمبــوف،  األورال،  منهــا 

والجامعة  وتشيالبينســك 

الروسية في موسكو، وقد 

وقعت اتفاقيات تعاون في 

المجال األكاديمي مع هذه 

إلــى  ونطمــح  الجامعــات، 

تعزيــز هــذا التعــاون عبر 

إنشاء قســم لتعليم اللغة 

الروســية في كلية اآلداب، 

ألن قطاعاً كبيــراً جداً من 

واإلسالمي  العربي  التراث 

موجود في أراضي االتحاد 

الروسي».

إلى ذلك، شــكر فاســيلي 

فرولــوف، جامعــة القدس 

حســن  علــى  المفتوحــة 

االستقبال، وأكد أن المركز 

الروســي ســعيد باتفاقية 

التعــاون مع الجامعة، التي 

ستسهم في توفير التعليم 

لألكاديمييــن  والتدريــب 

مختلــف  فــي  لطلبــة  وا

المجــاالت الثقافيــة التــي 

يعمل فيها المركز.

أشــار فاســيلي إلــى  ثــم 

معــة  جا مــع  تجربتهــم 

ممثلة  المفتوحة  القــدس 

وإدارة  الجامعــة  برئاســة 

فــرع بيت لحــم، والتعاون 

الطرفين،  بيــن  الملموس 

وخصوصاً عندما أقيم يوم 

روسيا الوطني في جامعة 

القــدس المفتوحــة – فرع 

بيت لحم.

وأكد فرولوف أن «روســيا 

تدعم الشعب الفلسطيني 

على مدار ســنوات طويلة، 

وستستمر بهذا الدعم لحين 

إقامة الدولة الفلســطينية 

صمتهــا  عا و لمســتقلة  ا

القدس الشريف».

الملحــق  اللقــاء  وحضــر 

الثقافي في ممثلية روسيا 

االتحاديــة لــدى الســلطة 

لفلســطينية  ا لوطنيــة  ا

فكتور كوجيمياك، والطاقم 

اإلداري فــي المركــز كاتيا 

بركات، و مارغاريتا حساين، 

في  األكاديمي  والمســاعد 

فــرع بيــت لحــم أ. محمــد 

قســم  ورئيــس  قيــوي، 

شــؤون الطلبــة أ. محمــد 

صبح، ونقيب العاملين في 

الفــرع أ. جمعــة زواهــرة، 

اللــوازم  شــعبة  ورئيــس 

أ. إيهــاب نافــع، وعدد من 

األكاديمييــن واإلدارييــن، 

ونائب رئيس مجلس اتحاد 

الطالب  القطــري  الطلبــة 

معتز مزهر.

 المحاكم الشرعية تتصدر مؤسسات العدالة 

الفلسطينية من حيث رضا األفراد عن أدائها
رام اهللا- الحياة الجديدة- تصدرت المحاكم 

الشرعية كافة مؤسسات قطاع العدالة في 

دولة فلســطين من حيث رضا األفراد عن 

ادائها، حســب إحصائية صادرة عن الجهاز 

المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، أمس، 

مشــروع ســيادة القانــون والوصــول الى 

العدالة في الضفة الغربية للعام 2021م .

وحسب التقرير الصادر عن جهاز اإلحصاء 

الفلســطيني بلغت نسبة األفراد (18 سنة 

فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية 

وراضــون عــن أدائهــا %72، تالهــا نظام 

القضاء العشــائري بنســبة %63 ومن ثم 

النيابة العامة بنســبة رضى %60، وكانت 

نسبة الرضا عن الشرطة %54 والرضا عن 

أداء المحاكم النظامية 51%.

وقــال قاضي قضاة فلســطين مستشــار 

والعالقــات  الدينيــة  للشــؤون  الرئيــس 

اإلســالمية د.محمود الهباش: «إن رســالة 

المحاكــم الشــرعية هــي الحفــاظ علــى 

األســرة الفلســطينية متماســكة وحماية 

النسيج المجتمعي وتحقيق العدالة للجميع، 

مضيفاً ان القضاء الشــرعي يعمل ضمن 

اســتراتيجية مدروســة تضمــن تحقيــق 

الوصــول الــى العدالــة الناجــزة للجميــع 

والحفاظ على حقوقهم بأسرع وقت ممكن، 

وعدم إطالة أمد التقاضي» .

وأضاف الهباش ان جهاز المحاكم الشرعية 

يتعامل مع القضايا األســرية ضمن قانون 

األحوال الشخصية الذي يستند الى الشريعة 

اإلسالمية، ويحافظ على حقوق المواطنين 

خاصــة الفئــات الضعيفــة فــي المجتمــع 

كالنساء واألطفال وكبار السن.

وأكــد الهبــاش أن جهاز القضاء الشــرعي 

ســيبقى عنــد حســن ظــن أبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني المناضل الذى يســتحق منا 

كل الجهــد والوقــت لتوفير بيئــة تقاضي 

مالئمة تليق بــه وتقديم الخدمة األفضل 

التي يســتحقها، مؤكــداً أن التطــور الذي 

يشهده القضاء الشرعي سوف يستمر سواء 

مــن ناحية البينية التحتية وبيئة التقاضي 

للمحاكم الشــرعية، وخــالل رفد المحاكم 

الشرعية بمزيد من الكفاءات المتخصصة 

فــي مجــاالت القضاء واإلرشــاد األســري 

باإلضافة  وغيرها،  القانونية  والمســاعدة 

الــى العمل على حوســبة عمــل المحاكم 

الشــرعية اإللكتروني، والذي يشمل كافة 

مبانــي ودوائر المحاكم الشــرعية وديوان 

قاضــي القضــاة حتــى يتمكــن المواطن 

الفلســطينية مــن الحصــول علــى كافة 

الخدمات التي يريدها بكل سهولة ويسر.

 توقيع المجموعة القصصية الثانية للكاتبة 
حال محمد بعنوان «الوتر» في محافظة سلفيت

سلفيت - الحياة الجديدة 

-  مــن نادر زهــد - تحت 

رعايــة وحضــور محافظ 

ســلفيت عبد اهللا كميل، 

وقعــت الكاتبة حال محمد 

أمس   المحافظة،  دار  في 

القصصيــة  المجموعــة 

الثانيــة بعنــوان «الوتر» 

. كمــا حضــر التوقيع الى 

جانب محافظ سلفيت كل 

من نائب المحافظ محمود 

منطقــة  وقائــد  صالــح 

اركان  العميــد  ســلفيت 

الســعيدني  ايهاب  حــرب 

الحــاج  فــراس  والناقــد 

محمد وطاقم من مديرية 

ومؤسسة  سلفيت  ثقافة 

المحافظة ومدراء وممثلي 

منيــة  ال ا ت  لمؤسســا ا

مــن  وعــدد  والرســمية 

مديرات مدارس ســلفيت 

لمثقفيــن  ا و ب  لكتــا ا و

واالعالميين وعائلتها.

وأكد المحافظ كميل في 

كلمته علــى أهمية دعم 

والمتميزيــن  المبدعيــن 

مــن  الشــابة  والطاقــات 

وخاصة  المحافظــة  أبناء 

الكتــاب وذلــك لدورهــم 

الريادي في نقل الصورة 

الجميلــة والمشــرقة عن 

حياة االنسان الفلسطيني 

وطموحاته، اضافة البراز 

حجــم المعانــاة الواقعــة 

 ، شــعبنا ء  بنــا ا علــى 

الحيــاة  علــى  واالصــرار 

والبقــاء رغم ممارســات 

االحتــالل . مشــددا على 

الــدور الملقى على وزارة 

الثقافة بهــذا الخصوص 

حتضــان  ا خــالل  مــن 

المواهب الشابة ودعمهم 

بشــتى االمكانيات البراز 

تهــم  قا وطا مواهبهــم 

يجــب  كمــا  واظهارهــا 

للعالم.

كما واكد اللواء كميل على 

ســلفيت  محافظة  وقوف 

المختصــة  ومؤسســاتها 

الى جانب االدباء والكتاب 

يــم  تقد و لمثقفيــن  ا و

الدعم واالســناد لهم في 

مختلف محطــات حياتهم 

وصوال الى النجاح والتميز 

واالبداع .  

بــدوره قــدم الناقد الحاج 

حــول  حا  شــر محمــد 

الموضوعــات التي حوتها 

القصصيــة  المجموعــة 

«الوتر» وابرز انعكاساتها 

منها،  والقصد  وفحواهــا 

مشيرا الى عمق مضامينها 

االدبية وما ارادت الكاتبة 

خاللهــا  مــن  لــه  يصا ا

للقارئ؛ واشــاد باالسلوب 

السردي والقصصي الذي 

اســتخدمته الكاتبة حال و 

مضيهــا قدما في الكتابة 

والتميــز بالشــكل الــذي 

يليــق بالثقــة واالهتمام 

الممنوحين لها.

 الى ذلك شــكرت الكاتبة 

محافظــة  محمــد  حــال 

اللواء  ومحافظها  سلفيت 

د.عبــد اهللا كميل ووزارة 

الثقافة وكل من ســاهم 

فــي انجــاح هــذا الحفل 

واهتمامهم  على دعمهم 

الشــابة  الطاقات  لتحفيز 

المحافظة؛  فــي  واالبداع 

فــي  مضيهــا  مؤكــدة 

تحقيــق حلمها في مجال 

الثقافة واالدب والستكمال 

واص دار  االدبي  مشوارها 

قصصيــة  ت  عــا مجمو

تالمس  بمضامين  اخرى 

االنسان  وتطلعات  هموم 

الفلسطيني.

وفــي نهاية حفل التوقيع 

قامت الكاتبــة حال محمد 

مــن  نســخ  يــم  بتقد

القصصيــة  مجموعتهــا 

الثانيــة «الوتر» لمحافظ 

ر  لحضــو ا و ســلفيت 

المشاركين.

  

صدور العدد «185» من الجريدة الرسمية «الوقائع الفلسطينية»
رام اهللا - وفــا- أصــدر ديــوان الفتوى 

والتشــريع، العــدد (185) مــن الجريدة 

الرسمية «الوقائع الفلسطينية».

المستشارة  الديوان  وأوضحت رئيســة 

إيمــان عبد الحميد، في بيان صادر عن 

الديوان، أمــس أن العدد تضمن القرار 

بقانون رقم (35) لسنة 2021م بشأن 

تعديــل قانــون الخدمــة المدنية رقم 

(4) لســنة 1998م وتعديالته، والقرار 

بقانون رقم (36) لسنة 2021م بتعديل 

قــرار بقانون رقم (14) لســنة 2015م 

بشأن الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، 

والمرســوم الرئاســي رقم (23) لسنة 

2021م بشــأن إعالن حالــة الطوارئ، 

إضافة إلى خمسة قرارات رئاسية.

تضمــن العــدد أيضا، نظــام رقم (20) 

لســنة 2021م بتعديل نظام ترخيص 

مســتودع التجهيــزات الطبيــة لعيادات 

ومختبرات األســنان الخاصة رقم (13) 

لســنة 2011م، وقرار مجلــس الوزراء 

رقــم (7) لســنة 2021م بتعديــل قرار 

مجلس الوزراء رقم (1) لســنة 2018م 

المعدل لجداول الحرف المصنفة بذيل 

قانــون الحــرف والصناعــات رقم (16) 

لســنة 1953م وتعديالتــه، وتعليمات 

رقــم (8) لســنة 2021م بمزاولة مهنة 

األطراف االصطناعية– صادر عن وزارة 

الصحة، وتعليمات رقم (2) لسنة 2021م 

بتعديل تعليمات رقم (5) لسنة 2008م 

بشأن إصدار األوراق المالية– صادرة عن 

هيئة سوق رأس المال، وقرار رقم (1) 

لســنة 2021م باعتبار الفلل السياحية 

إحــدى الصناعــات الســياحية– صــادر 

عن وزارة الســياحة واآلثــار، وقرارين 

صادرين عن هيئة تشــجيع االســتثمار 

والمدن الصناعية بشهادة تأكيد استثمار 

ضمن نظام عقد حزمة حوافز في مجال 

استخدام تقنيات الطاقة المتجددة.

وأشارت عبد الحميد إلى أن العدد تضمن 

قرارا صادرا عن المحكمة الدســتورية 

العليــا، وأحكامــا  غيابيــة صــادرة عن 

نشــر  وإعــالن  القضائيــة،  الســلطة 

أســماء مدققي الحســابات القانونيين 

الجدد– صادر عن مجلس مهنة تدقيق 

وإعالنات مجلس التنظيم  الحســابات، 

الحكــم  وزارة  عــن  صــادرة  األعلــى– 

المحلي، وأمر تســوية صادر عن هيئة 

تســوية األراضــي والميــاه، وإعالنــات 

صادرة عن ســلطة األراضــي، وتنويه 

بخصــوص القرار الرئاســي رقم (87) 

لســنة 2021م بشــأن تعييــن معاوني 

نيابة.

 رام اهللا: دعوة إلى تعزيز قيم النزاهة
 والشفافية في التغطية اإلعالمية لالنتخابات

رام اهللا- وفا- دعا مشــاركون في 

ورشة عمل نظمتها هيئة مكافحة 

الفساد، بالتعاون مع وزارة اإلعالم، 

امــس، إلى تعزيــز قيــم النزاهة 

والشفافية في التغطية اإلعالمية 

لالنتخابات المحلية.

وشــدد المشــاركون في الورشــة 

التي عقدت في مقر وزارة االعالم 

بــرام اهللا، بعنــوان: «االعالم في 

شــفافية،  نزاهــة،  االنتخابــات: 

مســاءلة»، علــى ضــرورة اتخــاذ 

تدابير الوقاية من الفساد وااللتزام 

بالمعايير المهنية ومدونة السلوك 

الوظيفــي.  وتحدث رئيس قســم 

القانونيــة  والدراســات  البحــوث 

في هيئــة مكافحة الفســاد أحمد 

األطرش، حــول مفاهيم النزاهة 

والشــفافية واالنتخابــات، وحــول 

حــق االقتــراع والترشــح، مشــيرا 

إلى أن متطلبــات تحقيق النزاهة 

والشــفافية فــي االنتخابــات هي 

والحريات  الحقوق  وحماية  احترام 

االنتخابيــة، ووجــود جهة مختصة 

ومستقلة إلدارة العملية االنتخابية، 

ووجود إطار قانوني ينظم العملية 

العمليــة  ومراقبــة  االنتخابيــة، 

االنتخابيــة.  تحدث رئيس قســم 

الدعم القانوني في هيئة مكافحة 

الفســاد لؤي ســمارة، حول نظام 

المصالح،  تضــارب  ونظام  الهدايا 

وقال: «تتمثل المســألة الحاســمة 

بالنســبة لإلدارة العامة في إدراك 

حــاالت  تفرزهــا  التــي  المخاطــر 

تلقي الهدايا على الحكم الرشــيد 

والطريقــة التــي تترجــم بها إلى 

أوجه من تضارب المصالح، والهدف 

مــن نظــام الهدايــا المطبــق في 

فلســطين يتمثل في عدة أهداف: 

ضبــط وتنظيــم تلقــي الهدايــا، 

وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية 

والمساءلة في القاطع العام خالل 

أعمــال االنتخابــات، ومنع تضارب 

المختلفة  الجهــات  بيــن  المصالح 

مــن صحفييــن ولجنــة انتخابــات 

رقم  بالمادة  وااللتزام  ومشرفين، 

(12) من مدونة سلوك وأخالقيات 

الوظيفة العامة حول قبول أو طلب 

الهداي». وقال مدير دائرة اإلعالم 

في هيئة مكافحة الفساد منتصر 

حمدان «إن الورشــة توعوية تأتي 

في إطار الشــراكة واســتراتيجية 

بين هيئة مكافحة الفساد ووزارة 

االعالم، في سبيل تعزيز مفاهيم 

النزاهة والشفافية في االنتخابات 

وصــوال إلى تقديم مــادة اعالمية 

موضوعية».

االنتخابــات  لجنــة  مديــر  وقــدم 

المركزيــة فريد طعم اهللا، عرضا 

االنتخابــات  لجنــة  تجربــة  حــول 

المركزية.

 األسير عياد الهريمي يعلّق إضرابه 

بعد اتفاق على تحديد سقف اعتقاله اإلداري
رام اهللا - وفا- قال نادي األســير، مســاء 

أمــس إن األســير عيــاد الهريمــي علّق 

عام بعد اتفاق  إضرابه المفتوح عن الطّ

مــع ســلطات االحتالل يقضــي بتحديد 

سقف اعتقاله اإلداري، بحيث يفرج عنه 

بتاريخ 4 آذار/ مارس 2022.

وأوضــح نــادي األســير فــي بيانــه، أن 

الهريمــي خــاض إضراباً اســتمر لنحو 

شهرين، احتجاجاً على اعتقاله اإلداري، 

ووصــل مؤخراً لوضــع صحي صعب، ال 

ســيما وأنه امتنع عن تناول المدعمات، 

إذ عانى من آالم في جميع أنحاء جسمه، 

إضافة إلى عدم استطاعته الوقوف على 

قدميه، ومعاناته من عدم وضوح بالرؤية 

وتقيؤ بشــكل مســتمر.  يشــار إلــى أنّ 

الهريمي (28 عاماً)، من بيت لحم، ويقبع 

في ســجن عيادة الرملة، ومعتقل إدارياً 

منذ شــهر نيســان/ أبريــل 2021، وهو 

أسير ســابق تعرض لالعتقال المتكرر، 

وأعاد االحتالل اعتقاله مجدداً بعد اإلفراج 

عنه بفترة وجيزة، وكان قد أضرب سابقاً 

ضد اعتقالــه اإلداري، ففي عام 2016 

خاض إضراباً استمر لمدة 45 يوماً، وبلغ 

مجموع سنوات اعتقاله نحو تسع سنوات.


