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محليات
ت���ع���ام���ل ج���ه���از الضابطة  ال����ل����ه-  رام 
ال���ج���م���رك���ي���ة م����ع 5923 ق���ض���ي���ة، ضبط 
خ��ال��ه��ا ق���راب���ة 388 ط��ن��ا م���ن البضائع 
غ�������ر ال�����ص�����ال�����ح�����ة ل������اس������ت������خ������دام األدم���������ي 
خال عام 2021، بالتعاون مع الجهات 
امل�����دن�����ي�����ة واألج��������ه��������زة االمنية  ال����ش����ري����ك����ة 
املستوى  لتعليمات  تنفيذا  املختصة، 
ال������س������ي������ايس ل����ح����م����اي����ة األس����������������واق ودعم 

املنتج املحيل.
وت�����وزع�����ت ه�����ذه ق���ض���اي���ا، وف�����ق بيان 
ص�����در ع����ن ال����ج����ه����از، ام�����س األح��������د، ما 
ب�����ن م����ال����ي����ة، واق����ت����ص����ادي����ة، وصحية، 

وزراعية، وتكنولوجية، وبيئية.
وأوض��������ح ال���ب���ي���ان أن�����ه ب���ال���ت���ع���اون مع 
وزارة املالية، تعامل الجهاز مع 3777 
الضريبي  ال������ت������ه������رب  م�����ل�����ف  يف:  ق����ض����ي����ة 
والتهريب الجمريك وتحويل مكلف، 
وب�����ض�����ائ�����ع ق������ادم������ة م������ن إس������رائ������ي������ل دون 
ف��ات��ورة املقاصة، وملف التبغ املمنوع 
م����ن ال�����ت�����داول ألض��������راره ع����ى االقتصاد 
ال���وط���ن���ي وع����ى ص��ح��ة امل���واط���ن���ن، ويف 
واملغشوش  امل���������ه���������رب  ال����������ب����������رول  م������ل������ف 
ت����م خ���ال���ه���ا ض���ب���ط 53239 ل����ر سوالر 
م�������ه�������رب، وال��������������ذي ي����ش����ك����ل خ������ط������را عى 
بخزينة  وي�������ض�������ر  امل�������واط�������ن�������ن  م�������رك�������ب�������ات 

الدولة والبيئة.
م�����������ع وزارة  ب��������ال��������ت��������ع��������اون  أن��������������ه  وب��������������ن 

ال����ل����ه - أع����ل����ن م����ح����اف����ظ سلطة  رام 
ال���ن���ق���د ف�������راس م���ل���ح���م، ام������س األحد، 
عن إط��اق املخترب التنظيمي، والذي 
ي��ع��ت��رب ب��ي��ئ��ة ت��ج��ري��ب��ي��ة الخ��ت��ب��ار الحلول 
املبتكرة والخدمات املالية الجديدة يف 
م��س��اح��ة آم��ن��ة وب��ي��ئ��ة م���ع���ززة وداعمة 

وتحت إشراف سلطة النقد.
ج������������اء ذل������������ك خ������������ال ح������ف������ل نظمته 
الله،  م����دي����ن����ة رام  ال����ن����ق����د، يف  س���ل���ط���ة 
بمشاركة عدد من ممثيل القطاعات 
واالقتصادية  وامل�����������ال�����������ي�����������ة  امل��������ص��������رف��������ي��������ة 
وحاضنات  واملبتكرين  والتكنولوجية 
ومسرعات األعمال ووسائل اإلعام 

واملؤثرين.
ورحب ملحم باملشاركن والحضور 
التنظيمي   امل�����خ�����ت�����رب  إط������������اق  ح�����ف�����ل  يف 
وتقدم   Regulatory Sandbox
املؤسسات  ل����ك����اف����ة  ال�����ج�����زي�����ل  ب����ال����ش����ك����ر 
الشريكة، مشرا إىل أن إطاق املخترب 
منهجية  يف  ت���������ح���������ول  ن������ق������ط������ة  ي������ش������ك������ل 
ب����ت����ب����ن����ي وتعزيز  ال�����ن�����ق�����د  ع�����م�����ل س����ل����ط����ة 
االبتكار واإلبداع يف مجال التكنولوجيا 

املالية.
وق���ال إن أه����داف امل��خ��ت��رب تتمثل يف 
ب���اخ���ت���ب���ار ح����ل����ول وتطبيقات  ال����س����م����اح 
وتقنيات مالية مبتكرة يف بيئة عمل 
حقيقية وعى مستخدمن حقيقين، 
وت�����م�����ك�����ن م�����ق�����دم�����ي وم�����ب�����ت�����ك�����ري حلول 
الحصول  م�������ن  امل������ال������ي������ة  ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 
املناسب،  وال������ت������وج������ي������ه  اإلرش�����������������اد  ع��������ى 
وكذلك تمكينهم من تجاوز العقبات 
وال�����ق�����ان�����ون�����ي�����ة، وتحسن  ال����ت����ش����ري����ع����ي����ة 
الرقمية  امل�����ال�����ي�����ة  ال�����خ�����دم�����ات  م����س����ت����وى 

املقدمة للمستخدمن.
املؤهلة  ال����������ج����������ه����������ات  أن  وأض��������������������������اف 
ل��������ل��������م��������ش��������ارك��������ة يف امل��������خ��������ت��������رب ت������ت������م������ث������ل يف 
امل�����ؤس�����س�����ات امل����ال����ي����ة امل�����رخ�����ص�����ة، ورواد 
الناشئة،  ال���������ش���������رك���������ات  أو  األع������������م������������ال 

سلطة النقد تطلق المختبر التنظيمي الختبار
 الحلول المبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية

املالية  ال���������ت���������ك���������ن���������ول���������وج���������ي���������ا  وش������������������رك������������������ات 
واالتصاالت، وأي جهة أخرى محلية 
أو أجنبية تقدم خدمات مالية، بينما 
تشمل فئات املشاريع املؤهلة للتقدم 
الخ��ت��ب��ار خ��دم��ات االدخ����ار واإلقراض، 
وخدمات إدارة املخاطر ورصد االحتيال 
والحد منه، وخدمات التحقق الرقمي 
والهوية الرقمية، وأية خدمات مالية 
أو ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة أو رق��اب��ي��ة ت��ح��ق��ق أهداف 

املخترب التنظيمي.
النقد  م����ل����ح����م أن س����ل����ط����ة  وأوض������������ح 
ت��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع���ى ب���ن���اء وت��ط��وي��ر نظام 
الدفع الفوري لتسهل عملية تحويل 
األم���������وال ب��ش��ك��ل ف������وري ب����ن حسابات 
ال����������ع����������م����������اء س���������������������واء ب�������������ن امل���������������ص���������������ارف أو 
ش���رك���ات ال���دف���ع اإلل����ك����روين املختلفة، 
وتحصيل  ع��������������������رض  ن������������ظ������������ام  وك���������������ذل���������������ك 
ال������ف������وات������ر اإلل���������ك���������روين وال�������������ذي سربط 
ج��م��ي��ع امل���ف���وت���ري���ن ب��������أدوات ال����دف����ع من 
خ����ال واج���ه���ة م����وح����دة، ودع�����ا جميع 
الجهات التجارية إىل التعامل بالدفع 

القريب  أن���������ه يف  م�������ؤك�������دا  اإلل����������ك����������روين، 
ال����ع����اج����ل س����ت����ك����ون ه�����ن�����اك ت���ك���ل���ف���ة عى 

االستخدام النقدي.
ت�������ف�������ت�������ح هذه  أن�����������������ه يف ح�������������ن  وأك���������������������د 
ال��ت��ط��ورات آف��اق��ا ج���دي���دة، ف���إن سلطة 
النقد تعمل عى املوازنة بن تشجيع 
التكنولوجيا  م������ج������ال  يف  االب��������ت��������ك��������ارات 
امل�������ال�������ي�������ة، وامل������ح������اف������ظ������ة ع��������ى دوره����������������ا يف 
حماية األسواق والعماء وخصوصية 
نفس  يف  وامل�������س�������ت�������ث�������م�������ري�������ن  ال���������ب���������ي���������ان���������ات 

الوقت.
وب����ننّ م��ل��ح��م أن���ه إي��م��ان��ا م���ن سلطة 
النقد بأهمية ال��ت��ع��اون وال��ش��راك��ة مع 
ال�����خ�����اص يف ج���م���ي���ع املجاالت  ال����ق����ط����اع 
م�����س�����رع�����ات وحاضنات  م������ع  وت������ح������دي������داً 
املجلس  أن�������������ش�������������أت  ف���������ق���������د  األع�����������������م�����������������ال، 
االس������ت������ش������اري ل���ل���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل�����ال�����ي�����ة يف 
ع����ام 2020 - ال�����ذي ي��ض��م م��ج��م��وع��ة من 
ال��ع��ام��ل��ن يف امل��ن��ظ��وم��ة اإلب���داع���ي���ة من 
أعمال-كان  وح�������اض�������ن�������ات  م������س������رع������ات 
ألعضائه الدور الكبر يف املساهمة ببناء 

اإلطار العام للمخترب التنظيمي.
م����ن ج���ان���ب���ه، ق�����دم امل����دي����ر التنفيذي 
مل���������ج���������م���������وع���������ة االس���������������ت���������������ق���������������رار امل������������������������ايل إي���������������اد 
ب���امل���خ���ت���رب التنظيمي  ت���ع���ري���ف���ا  ال����زي����ت����اوي 
وآل�����ي�����ة ع���م���ل���ه وك���ي���ف���ي���ة امل����ش����ارك����ة فيه، 
وت�������������م ع�������������رض ش��������ري��������ط ت������ع������ري������ف������ي حول 
املخترب التنظيمي، بينما تحدث رئيس 
للتكنولوجيا  االس��������ت��������ش��������اري  امل�����ج�����ل�����س 
املالية ليث قسيس عن أهمية املخترب 
التنظيمي للمبتكرين ومساعدتهم يف 
تخطي العقبات التي تواجههم خال 

عملية تطوير ابتكاراتهم.
 وعرض كل من الرئيس التنفيذي 
مل����س����رع����ة األع������م������ال ف����ل����و ال����س����ي����دة مجد 
التكنولوجيا  وم�������س�������ت�������ش�������ار  خ������ل������ي������ف������ة، 
امل��ال��ي��ة يف ح��اض��ن��ة "ان��رس��ك��ت" سعيد 
ص������ربي م������ب������ادرات ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا املالية 
القائمة واملؤهلة لاستفادة من املخترب 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي، وك�����ي�����ف س���ي���ع���م���ل املخترب 
عى تطبيق مبادراتهم يف بيئة منظمة 

وآمنة.

جهاز الضابطة الجمركية يتعامل مع 5923 قضية خالل العام الماضي

البرلمان العربي يدعو إلى التكامل والتضامن 
االقتصادي جراء عدم االستقرار العالمي

 القاهرة- دعا رئيس الربملان العربي عادل العسومي إىل التكامل والتضامن االقتصادي 
فيما بن الدول العربية، خاصة يف ظل حالة عدم االستقرار السيايس واألمني العاملية 
ال����راه����ن����ة، وال����ت����ي ف����رض����ت ص���ع���وب���ات وت����ح����دي����ات اق���ت���ص���ادي���ة غ����ر م���س���ب���وق���ة، وس���ي���ك���ون لها 
تأثرها املباشر عى األوضاع املعيشية للمواطن العربي، ال سيما يف بعض الدول العربية 

محدودة املوارد.
وأش������ار ال���ع���س���وم���ي، يف ب���ي���ان ام����س األح������د، إىل أه��م��ي��ة ال��ت��ك��ات��ف ب���ن ال������دول العربية، 
ومساعدة الدول األكرث تضرًرا من األوضاع واألزمات والتحديات الراهنة، بهدف تعزيز 
قدرتها عى مواجهة تلك التحديات، والتقليل ق��در اإلم��ك��ان من آث��اره��ا عى مواطنيها، 

الفًتا االنتباه إىل أن هذا التكاتف سيوفر الحماية من أي تبعات سلبية.
وأك���د رئ��ي��س ال��ربمل��ان ال��ع��رب��ي، م��ج��ددا، أن ال��ت��ك��ام��ل االق��ت��ص��ادي ب��ن ال����دول العربية، 
وال��وق��وف إىل ج��ان��ب ال���دول األك���رث اح��ت��ي��اًج��ا، ب��ات ض���رورة ُم��ِل��َح��ة ال غنى عنها، م��ن أجل 
ال����ن����ه����وض ب����ال����واق����ع ال����ع����رب����ي، خ����اص����ة وأن ال����ع����ال����م أج����م����ع ي���ع���ي���ش ح���ال���ي���ا ع���ص���ر التكتات 
االقتصادية، وال توجد دولة منفردة مهما كانت إمكاناتها االقتصادية، قادرة عى مواجهة 

األزمات االقتصادية التي يشهدها العالم.

رام الله- أطلقت نقابة الصحفين برنامجاً تدريبيا يًف الصحافة االقتصادية 
سيستمر عاماً  كامًا بمعدل )120( ساعة تدريبية. 

واستضاف معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( الدورة 
األوىل  بعنوان" م��ب��ادئ ومفاهيم يف الصحافة االق��ت��ص��ادي��ة"، إذ افتتح الربنامج 
بكلمة لنقيب  الصحفين ناصر أبو بكر الذي شكر معهد "ماس" عى استضافة 
الدورة االوىل يف  الربنامج التدريبي الذي تقوم عليه شبكة الصحفين االقتصادين 

التي أطلقتها النقابة  بهدف تطوير الصحافة االقتصادية املتخصصة. 
وأك���د أب���و ب��ك��ر أن ه���ذا ال��ربن��ام��ج ن��وع��ي وي��ض��م نخبة م��ن الصحفين وخريجي 
اإلعام  يف الضفة وغزة، ويقوم عليه خرباء ومختصون ويرمي إىل بناء قدرات 

الصحفين  يف تغطية املواضيع االقتصادية. 
من جهته، استعرض رجا الخالدي مدير عام معهد "ماس" ما يقدمه املعهد 
من  معلومات بحثية يف القطاعات االقتصادية املختلفة، داعياً الصحفين إىل 

االستفادة  من هذه املعلومات يف إعداد قصصهم الصحفية.  
وأشار الخالدي إىل ضرورة أن يتقن الصحفيون استخدام املفاهيم واملعلمات 
 االقتصادية دون مبالغة أوتهويل.  وك��ان محمد ناصر مسؤول ش��ؤون االتصال 
واإلع�������ام وم��ن��س��ق ال���ربن���ام���ج  التدريبي يف م��ع��ه��د م����اس رح����ب ب��اس��ت��ض��اف��ة املعهد 
ال����ت����ط����ور يف مجال  ال���ص���ح���ف���ي���ن ع�����ى  ل�������ل�������دورة، م�����ش�����راً إىل االس�����ت�����ع�����داد  ملساعدة 
تغطية املواضيع االقتصادية.  وتحدث أيهم أب��وغ��وش منسق شبكة الصحفين 
االقتصادين عن أهمية هذا الربنامج  الذي سيتم تطبيقه يف الضفة وغزة عى مدار 

عام كامل، بالشراكة مع عدد من  املؤسسات املختصة يف الشأن االقتصادي. 
وقدم د. رابح مرار مدير البحوث يف معهد "ماس" عرضا حول أبرز املفاهيم 
 االقتصادية التي ينبغي عى الصحفي اإلحاطة بها. كما استعرض جعفر صدقة 
 منسق التدريب يف شبكة الصحفين االقتصادين العاقة الرابطية بن بعض 

 املفاهيم االقتصادية كالنمو والبطالة والتضخم. 

االق����ت����ص����اد ال����وط����ن����ي، ت����م ال���ت���ع���ام���ل مع 
ب����: ب��ض��ائ��ع منتهية  1138 قضية تتعلق 
ال���ص���اح���ي���ة وغ�����ر ص���ال���ح���ة لاستهاك 
وم���ق���ل���دة، وب���ض���ائ���ع دون ب���ط���اق���ة بيان 
باللغة العربية )م��واد تموينية ومواد 
تجميل(، وبضائع مستوطنات )عبارة 
عن بضاعة مشكلة وأجهزة كهربائية( 
السوق  يف  ال��������������ت��������������داول  م�����������ن  م������م������ن������وع������ة 
املحيل، وبضاعة ممنوعة من التداول 

لخطورتها عى حياة املواطنن.
وأض���������اف ال����ب����ي����ان أن������ه ب����ال����ت����ع����اون مع 
ال�����ج�����ه�����از مع  ت����ع����ام����ل  ال�����ص�����ح�����ة،  وزارة 
م����������واد غذائية  ب���������:  ت���ت���ع���ل���ق  ق����ض����ي����ة   530
الصاحية-  م���ن���ت���ه���ي���ة  ت���ج���م���ي���ل  وم������������واد 
غر صالحة لاستخدام- وت��م إتافها 
حسب األصول، وأدوية ومواد تجميل 

ومكمات غذائية ومنشطات جنسية 
غ���ر م��ط��اب��ق��ة ل��ل��م��واص��ف��ات واملقاييس 
وغر حاصلة عى الراخيص الازمة.

وأش������ار إىل أن����ه ب��ال��ت��ع��اون م���ع وزارة 
قضية   347 م���������ع  ت������ع������ام������ل  ال��������������زراع��������������ة، 
)منتجات حيوانية وزراعية( ال تحمل 
ال��ت��ص��اري��ح ال��زراع��ي��ة والصحية الازمة 
وأخرى غر صالحة لاستهاك اآلدمي 

أو مقيدة بقرار من الوزارة. -
االتصاالت  وزارة  م������ع  وب�����ال�����ت�����ع�����اون 
وت����ك����ن����ول����وج����ي����ا امل�����ع�����ل�����وم�����ات، ب������ن جهاز 
الضابطة الجمركية أنه تعامل خال 
تتعلق  ق����ض����ي����ة   111 م�������ع  امل�����������ايض  ال�������ع�������ام 
ت������ع������ب������ئ������ة وقطع  وب����������ط����������اق����������ات  ب��������ش��������رائ��������ح 
الس���ل���ك���ي���ة وراوت����������������رات وأج������ه������زة انرنت 
إسرائيلية  خ�����ل�����وي�����ة  ات�������ص�������ال  وأج���������ه���������زة 

م������خ������ال������ف������ة ل�������ل�������ق�������ان�������ون وم�������م�������ن�������وع�������ة من 
أرايض  داخ���������������������ل  وال����������ع����������م����������ل  ال�����������������ت�����������������داول 
ت������م تحويلها  ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي���ة،  ال�������دول�������ة 
ل���������������������وزارة االت��������������ص��������������االت، ك��������ذل��������ك ط���������رود 
بريدية وأجهزة اتصاالت غر حاصلة 
ع��������ى ال�������راخ�������ي�������ص ال���������ازم���������ة م��������ن وزارة 

االتصاالت.
كما تعامل الجهاز، بالتعاون مع 
س���ل���ط���ة ج�������ودة ال���ب���ي���ئ���ة، وف������ق البيان، 
م����ع 20 ق��ض��ي��ة ت��ت��ع��ل��ق ب��م��خ��ل��ف��ات بناء 
ون��������ف��������اي��������ات صلبة،  ع���������ادي���������ة  ون��������ف��������اي��������ات 
وباستيك  ب����اس����ت����ي����ك����ي����ة  وم������خ������ل������ف������ات 
مطحون، وزيت محروقات، وإطارات 
مركبات مستعملة، جميعها قادمة 
م���ن إس���رائ���ي���ل وم��م��ن��وع��ة م���ن التداول 
يف أرايض ال���دول���ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وقد 
م�������ص�������دره�������ا حسب  إىل  إرج��������اع��������ه��������ا  ت���������م 

اتفاقية بازل.
وأك����د ج��ه��از ال��ض��اب��ط��ة الجمركية، 
ب���ي���ان���ه، أه���م���ي���ة م���ش���ارك���ة املواطنن  يف 
باإلباغ عن البضائع الفاسدة واملنتهية 
ال��ص��اح��ي��ة وب��ض��ائ��ع امل��س��ت��وط��ن��ات عرب 
الصفحة  ع�����رب  أو   132 امل�����ج�����اين  ال�����رق�����م 
الرسمية للجهاز عى موقع التواصل 
االج�����ت�����م�����اع�����ي "ف�����ي�����س�����ب�����وك"، م������ن أجل 
آم�������ن وتحقيق  اق����ت����ص����اد  ال������وص������ول إىل 

صحة غذائية للجميع.

تدشينا لبرنامج تدريبي تقوم عليه نقابة الصحفيين و"ماس" ..

تنظيم ورشة تدريبية في "مبادئ الصحافة  االقتصادية" 

الملخص اليومي لتداوالت 
بورصة فلسطين

امل�����ال�����ي�����ة تداول  ل���������������اوراق  ف����ل����س����ط����ن  أم���������س يف س���������وق  ت�������م  ال�������ل�������ه- "ے"-  رام 
)774,277( سهما بقيمة إجمالية بلغت )915,041.95( دوالرا، نفذت من خال 

)83( عقدا.
وبلغ مؤشر القدس يف نهاية الجلسة )614.79( ثابتاً )-0.01( نقطة )-%0.00( 

عن إغاق الجلسة السابقة.
وبمقارنة أسعار اإلغاق للشركات املتداولة ليوم أمس، والبالغ عددها )14( 
شركة مع إغاقاتها السابقة، فقد أظهرت )5( شركات ارتفاعاً يف أسعار أسهمها، 
و )4( شركات أظهرت انخفاضاً يف أسعار أسهمها. أما الشركات املتبقية وعددها 

)5( شركات فلم يطرأ اي تغير عى أسعار أسهمها.
 UCI :وب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ش��رك��ات ال��خ��م��س األك���رث ارت��ف��اع��اً يف أس��ع��ار أس��ه��م��ه��ا ف��ه��ي
بنسبة )5.17(%، GUI بنسبة )4.31(%، WASSEL بنسبة )AIB ،%)4 بنسبة 
)1.11(%، PEC بنسبة )1.08(%. أم��ا الشركات األرب��ع األك��رث انخفاضاً يف أسعار 
 QUDS ،%)2.38-( بنسبة GMC ،%)2.86-( بنسبة PRICO :أسهمها فهي

بنسبة )-0.64(%، BOP بنسبة )-0.48(%.

غزة: التأكيد على محاسبة من 
يرفع األسعار ويحتكر السلع

غزة- أكدت جهات حكومية يف قطاع غزة، امس األحد، عى ضرورة محاسبة 
كل من يرفع األسعار ويحتكر السلع.

ج��اء ذل��ك خ��ال اجتماع ضم ممثلن عن وزارة االقتصاد الوطني، والنيابة 
العامة، يف القطاع، لبحث سبل التعاون املشرك لخدمة املواطنن.

وتم خال اللقاء بحث آليات التواصل والتنسيق الدائم بن الطرفن ملعالجة 
كل القضايا وامللفات العالقة املتعلقة بالتجار واملخالفن وتذليل كل العقبات 

القائمة.
وتطرق الجانبان إىل ضرورة متابعة االسواق والسلع ومحاسبة كل من يرفع 

األسعار ويحتكر السلع دون الرجوع للوزارة.
وت����م االت����ف����اق ع���ى وض����ع م���وظ���ف م���ن وزارة االق���ت���ص���اد ل��ل��م��ت��اب��ع��ة ال���دائ���م���ة مع 
النيابة العامة لتسهيل وتذليل كل املشاكل وإنهاء كل القضايا العالقة بالشكل 

السليم.

وزير المالية يبحث مع المكتب التنفيذي لالجئين وممثلي 
اللجان الشعبية المشاريع التطويرية في المخيمات

رام الله - بحث وزير املالية شكري بشارة، وطاقم من الوزارة، امس األحد، 
مع املكتب التنفيذي لاجئن وممثلن عن اللجان الشعبية، أولويات املشاريع 

التطويرية يف املخيمات الفلسطينية.
 وأك��������د ال������وزي������ر ب�����ش�����ارة أن ال����ح����ك����وم����ة ت�������ويل اه����ت����م����ام����ا ك����ب����را يف دع�������م املخيمات 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا وت���ع���زي���ز ص���م���ود امل���واط���ن���ن ف��ي��ه��ا، ح��ي��ث سيتم 
االستمرار يف تحويل مخصصات اللجان الشعبية التشغيلية ومخصصات النقل 

عى الطرق واملشاريع التطويرية يف املخيمات وفقا لإلمكانيات املالية املتاحة.

جنن - عيل سمودي - عقد الدكتور 
الجامعة  ع��������ن  م�����م�����ث�����ا  ي������ع������ق������وب  إي�������������اد 
العربية األمريكية اجتماعا مع وزيري 
الربية والتعليم والثقافة خال زيارة 
ال��س��وري��ة بدعوة  للجمهورية العربية 

من اتحاد الكتاب العرب السورين.
اسُتهلت الزيارة باجتماع مع وزير 
الدكتور  ال�������س�������وري  ال������ع������ايل  ال���ت���ع���ل���ي���م 
بسام إبراهيم، وتناول الطرفان آفاق 
الجامعات  ب�������ن  امل�������ش�������رك  ال������ت������ع������اون 
الفلسطينية والسورية، مؤكدان عى 
أه���م���ي���ة ال���ع���م���ل ع����ى ت����ب����ادل الخربات 
ب���������ن كافة  واالب���������ت���������ع���������اث األك���������ادي���������م���������ي 

الجامعات الفلسطينية والسورية.
وأك���د ال��ط��رف��ان، ع��ى أهمية البدء 
آل�����ي�����ة واس����رات����ي����ج����ي����ة شاملة  ب�����ل�����ورة  يف 
الجامعات  ب����������ن  ال���������ت���������ع���������اون  ل������ت������ع������زي������ز 
الفلسطينية والجامعات السورية يف 

م مركز يافا الثقايف يف مقره بمخيم باطة لقاًء  نابلس - عماد سعاده - نظنّ
ث���ق���اف���ي���اً ب���ع���ن���وان "ال�����ذاك�����رة وال���ه���وي���ة ال��ث��ق��اف��ي��ة يف م���واج���ه���ة ال���ط���م���س والنسيان"، 
اس��ت��ض��اف ف��ي��ه األدي���ب���ة ن��س��ب أدي����ب ح��س��ن م���ن ق��ري��ة ال���رام���ة يف ال��ج��ل��ي��ل، وذلك 
ب���ح���ض���ور رئ����ي����س امل�����رك�����ز، ت���ي���س���ر ن���ص���ر ال����ل����ه، وم����دي����ر امل����رك����ز ف����اي����ز ع�����رف�����ات، ومفتي 
�����اب وم���م���ث���يل مؤسسات  امل����ح����اف����ظ����ة، أح����م����د ش�����وب�����اش، وع�������دد م�����ن األدب����������اء وال�����ك�����تنّ

املجتمع املحيل.
وقال نصره الله يف كلمته الرحيبية ان اللقاء يأيت يف اطار التحضرات الحياء 
يوم الثقافة الفلسطينية الذي يصادف ذكرى مياد الشاعر الفلسطيني محمود 
دروي�����ش يف ال��ث��ال��ث ع��ش��ر م���ن ش��ه��ر آذار، م���ؤك���دا ع���ى أه��م��ي��ة ت��ن��ظ��ي��م الفعاليات 

واألنشطة الثقافية واملشاركة فيها.
بدورها، قدمت األديبة حسن ملحة عن كتابيها اللذين صدرا مؤخرا، االول 
هو كتاب "الرامة.. رواية لم ُترَو بعد" باعتباره عما موسوعيا ومقرحا للرواية 
الجمعية لقرية الرامة يف الفرة من 1870 - 1970م، وتطرقت إىل جوانب الحياة 
اليومية والعديد من املشاهد التي ُتبننّ جزءا من مجتمع نموذجي متعدد من 
ر، وتحويل قريته إىل مدينة،  أبناء الشعب الفلسطيني كان يف طريقه إىل التحضُّ
ولكنه اصطدم بالنكبة، ووق��ع تحت االح��ت��ال اإلسرائييل ع��ام 1948م. والكتاب 
الثاين هو " املتاحف والصراع الفلسطيني اإلسرائييل عى هوية القدس الثقافية 

املعاصرة " والذي يتناول الصراع الثقايف عى مدينة القدس، باعتباره من أهم 
الصراعات عليها، حيث أظهرت الكاتبة العديد من الجوانب املتعلقة بالهوية 
امل��ت��اح��ف كأداة  وق��ان��ون��ي��اً، مبينة أهمية  الثقافية الفلسطينية للمدينة، تاريخياً 
ثقافية للحفاظ ع��ى ال��ه��وي��ة الثقافية بمركباتها م��ن ذاك���رة ورم���وز وإرث ثقايف، 

لتعرب وتنقل رواية أصحابها للزائرين.
وعرضت الكاتبة مقارنة بن ثاثة متاحف فلسطينية وسبعة متاحف إسرائيلية 
يف ال����ق����دس، وأك������دت ع���ى ض������رورة ت��ط��وي��ر امل���ت���اح���ف ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، وك���ت���اب���ة رواية 

فلسطينية جماعية.
م������������داخ������������ات الحضور  ع����������ى  أج����������اب����������ت األدي������������ب������������ة ح�������س�������ن  ال���������ل���������ق���������اء،  ن�������ه�������اي�������ة  ويف 

واستفساراتهم، ووقنّعت لعدد منهم عى كتابيها.
ومن الجدير بالذكر أن األديبة نسب أدي��ب حسن ول��دت عام 1987 يف قرية 
الرامة بالجليل، وتقيم يف القدس، وأنشأت متحف د. أديب القاسم حسن يف 
الرامة عام 2006. وهي حاصلة عى اللقب األول يف الصيدلة، وعى اللقب الثاين 
يف الدراسات املقدسية. ولها العديد من اإلصدارات األدبية، وحصلت عى جائزة 
دولة فلسطن يف اآلداب والفنون والعلوم اإلنسانية عن املبدعن الشباب عام 
2015م، وحصلت عى الجائزة األوىل من مسابقة نجايت صدقي للقصة القصرة 

عن وزارة الثقافة عام 2015م.

ديوان الفتوى والتشريع يصدر
 العدد ممتاز )26( من الجريدة الرسمية

رام ال���ل���ه- أص�����در دي������وان ال���ف���ت���وى وال���ت���ش���ري���ع ال���ع���دد م��م��ت��از )26( م���ن الجريدة 
الرسمية "الوقائع الفلسطينية".   

وأش����ارت رئ��ي��س ال��دي��وان املستشار إي��م��ان عبد الحميد، إىل أن ال��ع��دد تضمن 
القرار بقانون رقم )7( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون اإلجراءات الجزائية رقم 
)3( لسنة 2001م وتعدياته، وال��ق��رار بقانون رق��م )8( لسنة 2022م بشأن تعديل 
قانون أصول املحاكمات املدنية والتجارية رقم )2( لسنة 2001م وتعدياته، والقرار 
بقانون رقم )9( لسنة 2022م بشأن تعديل قانون البينات يف املواد املدنية والتجارية 

رقم )4( لسنة 2001م.
كما تضمن القرار بقانون رقم )10( لسنة 2022م بتعديل قرار بقانون رقم )39( 
لسنة 2020م بشأن تشكيل املحاكم النظامية وتعدياته، والقرار بقانون رقم )11( 
لسنة 2022م بشأن دع��اوى ال��دول��ة، وال��ق��رار بقانون رق��م )12( لسنة 2022م بشأن 
تعديل ق��ان��ون التنفيذ رق��م )23( لسنة 2005م، وال��ق��رار ب��ق��ان��ون رق��م )13( لسنة 

2022م بتعديل قرار بقانون رقم )41( لسنة 2020م بشأن املحاكم اإلدارية.

رام الله- اختارت شبكة ابن سينا للتعليم االفرايض )RCVA(، جامعة القدس 
املفتوحة ممثًا رسمياً للشبكة، للشراكة العلمية اإلقليمية يف فلسطن، ملدة 

أربع سنوات قابلة للتجديد.
وقالت الشبكة، يف بيان صحفي، امس األحد، إنه "بناء عى موافقة مجلس 
إدارة الشبكة يف اجتماعه األخر يف العاصمة الفرنسية باريس، فقد تم تعين 
م��س��اع��د رئ���ي���س ج��ام��ع��ة ال���ق���دس امل��ف��ت��وح��ة ل���ش���ؤون ال���ع���اق���ات ال���ع���ام���ة والدولية 
واإلع�������ام ع���م���اد ال����ه����وديل، م��م��ث��ًا رس���م���ي���اً ل��ل��ش��ب��ك��ة يف ف��ل��س��ط��ن، وب���ن���اء الشراكة 

العلمية مع وزارات التعليم املختلفة".
وأض���اف ال��ب��ي��ان، أن "االخ��ت��ي��ار ج��اء ام��ت��ث��اال للنظام األس���ايس لشبكة اب��ن سينا 
للتعليم االف�����رايض، وال سيما امل����ادة )2(، ال��ف��ق��رات "5"، و"6"، و"7" املتعلقة 
بوضع معاير لضمان ج��ودة ال��دروس التعليمية املنتجة عرب اإلنرنت، وتطوير 
الهندسة التعليمية الستخدام التقنيات الرقمية الجديدة للتعليم، واملساهمة يف 
تعزيز مهارات البلدان األعضاء "باليونسكو" يف التعليم، والعلوم، والتكنولوجيا 

واالبتكار".
وبموجب ه��ذا ال��ق��رار، ستكون ال��ق��دس املفتوحة مسؤولة ع��ن ب��ن��اء الشراكة 
العلمية يف مجال التعليم االف���رايض مع وزارات ومؤسسات التعليم املختلفة 
يف فلسطن، ووض��ع املعاير الازمة لضمان ج��ودة ال��دروس التعليمية املنتجة 
عرب اإلنرنت، وتطوير الهندسة التعليمية الستخدام التقنيات الرقمية الجديدة 
للتعليم، وكذلك املشاركة يف متابعة تطوير وتنفيذ مشاريع التعاون بن الشبكة 

واملؤسسات التعليمية عى الصعيدين الوطني والدويل.

من ناحيته، لفت رئيس الجامعة سمر النجدي إىل أن هذا االختيار يأيت يف 
إط���ار ال��خ��ربة ال��ط��وي��ل��ة ال��ت��ي اكتسبتها ال��ج��ام��ع��ة، وط��واق��م��ه��ا، يف م��ج��ال التعليم 
امل���ف���ت���وح وال��ت��ع��ل��ي��م االف���������رايض، وال�������ذي ت���ج���ى خ�����ال ف�����رة "ك������ورون������ا"، إذ تمكنت 
الجامعة م��ن االس��ت��م��رار بعمليتها التعليمية بكل يسر وس��اس��ة، مستثمرة يف 
بنيتها التحتية التكنولوجية املتقدمة وكفاءة كادرها البشري األكاديمي واإلداري 

عى حد سواء.
وأش���ار إىل أن ه��ذا االخ��ت��ي��ار ي��أيت ضمن ت��وج��ه الجامعة يف التعليم االفرايض 
ل��ي��ش��م��ل ت���ق���دي���م خ����دم����ات ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ألب����ن����اء ال���ج���ال���ي���ات ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة وال���ع���رب���ي���ة يف 

الخارج.
وقال رئيس مجلس اإلدارة محمد الطاهر ميلودي، إن الشبكة تتبع منظمة 
"اليونسكو" يف باريس، وه��ي أك��رث مشاريع التعلم عن بعد طموحاً يف منطقة 
ح������وض ال���ب���ح���ر األب�����ي�����ض امل����ت����وس����ط، وت����ض����م ع�����ش�����رات ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة واألوروبية 
واإلفريقية ودول آسيا الوسطى، ع��رب شبكة حاسوبية ق���ادرة ع��ى نقل وتبادل 

املعلومات ما بن جميع املراكز التابعة لها يف البلدان املشركة.
 وأش�����ار إىل أن م��ع��اي��ر ج��ام��ع��ة اب����ن س��ي��ن��ا االف���راض���ي���ة ت��ع��دنّ أن���م���وذج���اً معتمداً 

للتعليم العايل من قبل منظمة "اليونسكو".
وك���ان���ت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل���"امل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة ل��ل��ف��ض��اء ال��رق��م��ي امل��ف��ت��وح م���ن أجل 
املتوسط )e-Omed( " التي تعنى أيضا بالتعليم اإللكروين والتعليم االفرايض، 
قد انتخبت نهاية العام املنصرم جامعة القدس املفتوحة عضوا يف مجلس إدارة 

املنظمة لدورة )2024-2022(.

مركز يافا الثقافي في مخيم بالطة يستضيف االديبة 
نسب حسين في لقاء حول الذاكرة والهوية

الجامعة العربية األمريكية في زيارة للجمهورية العربية السورية

مجال املؤتمرات واألبحاث والدراسات 
وتبادل الخربات يف البحث العلمي.

الدكتور  ب��������ن  اج������ت������م������اع  ذل�������������ك،  ت��������ا 
إي��اد يعقوب ووزي���رة الثقافة السورية 

الدكتورة لبانة مشوح ، حيث أكدت 
األخ��������رة ع����ى أه���م���ي���ة ال����ت����ع����اون الثقايف 
والعلمي املشرك بن دول��ة فلسطن 
السورية،  ال�������ع�������رب�������ي�������ة  وال�������ج�������م�������ه�������وري�������ة 

وتطرقت إىل أبرز األنشطة التي تقوم 
بها وزارة الثقافة السورية، وشددت 
ع��ى وج���وب ال��ع��م��ل ع��ى تغير آلية 
نشر الوعي الثقايف للمجتمع، وذلك 
م��ن خ��ال التوجه الستخدام آليات 
وأساليب جديدة ملواكبة التكنولوجيا 
الحديثة، وتعزيز استخدام وسائل 
التواصل االجتماعي، موجهة التحية 
األمريكية  ال�����ع�����رب�����ي�����ة  ال�����ج�����ام�����ع�����ة  إىل 
وادارتها  ادارت��������ه��������ا  ب���م���ج���ل���س  م���م���ث���ل���ة 
وه�����ي�����ئ�����ت�����ي�����ه�����ا االك��������ادي��������م��������ي��������ة واإلداري���������������������ة 
والطلبة، وأشادت بدورها الفاعل يف 
تنمية القدرات التعليمية والثقافية 

لطابها.
ال�����ط�����رف�����ان، ع�����ى التخطيط  وات�����ف�����ق 
ثقافية  ش���������ب���������اب���������ي���������ة  ش���������ب���������ك���������ة  إلن���������������ش���������������اء 
م���ك���ون���ة م����ن ج���م���ي���ع ط���ل���ب���ة الجامعات 

الفلسطينية والسورية.

المفتوحة" ممثال رسميا لشبكة  "القدس 
ابن سينا للتعليم االفتراضي في فلسطين

ن��اب��ل��س - ع���م���اد س���ع���اده - ع���ق���دت ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��م��ن��ت��دى ال��ت��ن��وي��ري الثقايف 
الفلسطيني )تنوير( اجتماعها السنوي، والذي تم خاله نقاش واقرار التقارير 
االداري����ة وامل��ال��ي��ة، واع��ت��م��اد م��دق��ق ح��س��اب��ات ب��االض��اف��ة اىل ان��ت��خ��اب مجلس ادارة 

جديد.
ويف هذا االطار قدم رئيس مجلس االدارة السابق، املهندس يوسف نصر الله، 
عرضا للتقريرين االداري واملايل، مبينا جميع االنشطة التي تمت خال سنوات 
الدورة السابقة، مشرا اىل حجم االنجازات التي تحققت، رغم كافة املعيقات 

واه��م��ه��ا م���ا واك����ب ان��ت��ش��ار ف����روس "ك����ورون����ا". واش�����ار ن��ص��ر ال��ل��ه اىل ال�����دور الثقايف 
وامل��ج��ت��م��ع��ي ال�����ذي ب����ات ي��م��ارس��ه امل��ن��ت��دى ال��ت��ن��وي��ري م��ن��س��ج��م��ا م���ع رؤي���ت���ه ورسالته 
وخ��اص��ة ب��ن ص��ف��وف ال��ش��ب��اب. واض����اف ان ال��ت��ط��وع الزال ال��س��م��ة ال��ت��ي يتميز بها 

املنتدى وان رصيده الحقيقي هو فرسان التنوير التطوعي.
وبعد ذلك تم التصويت باجماع الهيئة العامة عى التقريرين االداري واملايل، 

فيما تمت املوافقة عى اعتماد املدقق املايل السابق.
ويف ختام جدول االعمال تم انتخاب مجلس ادار جديد فاز بالتزكية.

االعالن عن منح
 دراسية في فنزويال

 رام الله- أعلنت وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، امس األحد، توفر 
ع���دة م��ن��ح دراس���ي���ة يف ج��م��ه��وري��ة ف��ن��زوي��ا ال��ب��ول��ي��ف��اري��ة ل��ل��ع��ام 2022-2023، وذلك 

للحصول عى درجة البكالوريوس يف تخصص الطب البشري فقط.
ودع����ت ال�������وزارة، يف ب���ي���ان، امل��ع��ن��ي��ن ب��امل��ن��اف��س��ة ع���ى ه���ذه امل��ن��ح ل���زي���ارة موقعها 
اإلل�����ك�����روين، ل���اط���اع ع���ى ك���ام���ل ال��ت��ف��اص��ي��ل ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، والشروط، 

والوثائق املطلوبة، واملواعيد النهائية للتقديم.

انتخاب مجلس إدارة جديد لمنتدى "تنوير" في نابلس


