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 الحدث المحلي 

وقعت هيئة مكافحة الفساد وجامعة القدس المفتوحة، يوم اإلثنين 25/11/2019، مذكرة تعاون مشتركة، وذلك

في مقر رئاسة الجامعة بمدينة رام الله.

وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك ورئيس

جامعة القدس المفتوحة أ.د. يونس عمرو إلى استمرار القدس المفتوحة في طرح وتدريس مساق "مكافحة

الفساد: تحديات وحلول"، ضمن برامجها األكاديمية كمتطلب جامعة اختياري للتخصصات كافة. فيما تتولى الهيئة

بالتعاون مع المختصين لدى الجامعة تطوير المادة العلمية للمساق بشكل دوري وحسب األصول.

وتنص مذكرة التفاهم أيضا على تشجيع البحث العلمي المشترك ودعمه من خالل تنفيذ مجموعة من األنشطة،

مثل األيام الدراسية، وورش العمل والندوات، وتشجيع أعضاء الهيئات التدريسية للبحث في قضايا مكافحة

الفساد والنزاهة والشفافية والحوكمة، وتحفيز الطلبة إلعداد مشاريع تخرجهم في السياق ذاته، ومكافأة المشاريع

المتميزة منها في تظاهرات علمية خاصة ينسق لها الفريقان.

وتتضمن االتفاقية أيضا التعاون المشترك بخصوص تفعيل التغطية اإلعالمية لمواضيع النزاهة والشفافية

ومكافحة الفساد، من خالل فضائية القدس التعليمية في الجامعة.

وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك أن الهيئة عملت مع معظم الجامعات

والكليات الجامعية في فلسطين لزرع ثقافة مكافحة الفساد ورفضه بين الطلبة، بهدف توعيتهم بأخطار الفساد

من خالل اشراكهم بالعديد من االنشطة مثل المسابقات والمناظرات واللقاءات الطالبية والمحاكم الصورية،

باإلضافة الى طرح مساقين لمكافحة الفساد االول بعنوان "مكافحة الفساد تحديات وحلول" الذي يستهدف

الطلبة من كافة التخصصات، والثاني بعنوان "جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني" الذى يستهدف طلبة

كليات الحقوق في الجامعات، كما تقوم الهيئة حاليًا باعتماد مؤلفين لهذين المساقين سيتم طرحهما خالل

الفصل الدراسي القادم.
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وأكد بأن طلبة الجامعات يشكلون قوة حقيقية بجانب الهيئة، حيث ركزت الهيئة بأنشطتها على الطلبة بهدف

إيجاد جيل جديد رافض للفساد وقادر على محاربته، مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة القدس المفتوحة ليس وليد

اللحظة، وإنما هي شراكة إستراتيجية مستمرة نجم عنها العديد من الورش واللقاءات التوعوية والتدريبية،

باإلضافة لطرح الجامعة بكافة أفرعها لمساق "مكافحة الفساد تحديات وحلول" منذ سنتين، مشددا على أهمية

التعاون مع فرع جامعة القدس المفتوحة في غزة لتعزيز البيئة الرافضة للفساد وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية

والنزاهة لدى طلبة قطاع غزة.

ودعا المستشار براك رئيس جامعة القدس المفتوحة الدكتور يونس عمرو وطاقم الجامعة األكاديمي واإلداري

وطلبة مساق "مكافحة الفساد" للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد بعنوان

""نزاهة وحوكمة من اجل التنمية المستدامة"، خالل الفترة الواقعة بين 9-11 كانون األول 2019.

بدوره أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو خالل كلمة ترحيبية اهمية هذه المذكرة، مشيرا إلى

انها تمثل نواة عالقة حقيقية وتبادل لخبرات قيمة بين الطرفين، مثمنًا دور هيئة مكافحة الفساد في تجسيد

المفاهيم كالنزاهة والشفافية والمسائلة لدى االجيال وخلق بيئة فلسطينية رافضة للفساد.

وشدد على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة الفساد بجميع اشكاله، وقال "نحن كاكاديميين يوجد علينا دور للتوعية

بجانب الهيئة في تعميم النزاهة والشفافية لألجيال القادمة"، وأضاف "إن العدل والحق نقيضان للفساد، وإن

جامعة القدس المفتوحة سعيدة بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد وتدريس مساقات تسهم في محاربة الفساد،

وفي تعريف طلبة فلسطين وقادتها المستقبليين بأهمية محاربة الفساد وكيفية وضع حد له".

وبين أ. د. عمرو أن الجامعات الفلسطينية وقعت مع الهيئة اتفاقيات لتدريس مقررات علمية لمكافحة الفساد

تتمثل بمقرر عام لكل الطلبة ومقرر خاص لطلبة كليات الحقوق، وتابع: "نحن في جامعة القدس المفتوحة كنا

أول من طرح المقررين وعممهما، وتفوقنا في أننا استطعنا طرح المقررين في غزة، وهذا لم يحصل في

الجامعات الشقيقة".

وبعد توقيع اإلتفاقية نظمت هيئة مكافحة الفساد بالتعاون والشراكة مع جامعة القدس المفتوحة ورشة عمل

توعوية لطلبة الجامعة في فرع رام الله، لتعريف الطلبة بآلية مكافحة الفساد وأنشطة الهيئة.

وأشار مدير فرع رام الله والبيرة في جامعة القدس المفتوحة الدكتور حسين حمايل إلى ضرورة مشاركة الطلبة

والكوادر التعليمية في المؤتمر الدولي الذي تنظمه هيئة مكافحة الفساد، مؤكدا على مشاركة الجامعة بطالبها

وكوادرها وطواقمها اإلدارية والتعليمية في المؤتمر بأيامه الثالث.

من جانبه أكد مدير عام التخطيط في هيئة مكافحة الفساد خالل الورشة على أن مكافحة الفساد مهمة جماعية

تشاركية يقع عاتقها على جميع ابناء ومؤسسات المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة تعاون جميع المواطنين

مع الهيئة من خالل تقديم الشكاوى والبالغات المتعلقة بشبهات فساد.

وإستعرض أهم ما تضمنته اإلستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد ٢٠٢٠-٢٠٢٢، مركزا على محاور

المواطنة واإلصالح  والتمكين.
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بدوره أكد عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية الدكتور ذياب جرار على أهمية التعاون بين الجانبين، مشيرا إلى

ان الجامعة تطرح مساق مكافحة الفساد كمساق إختياري لجميع طلبة الجامعة، حيث إلتحق به اآلف الطلبة منذ

طرحه قبل ثالث سنوات، مشيدا بعمل الهيئة واإلنجازات الكبيرة التي تمكنت من تحقيقها بالرغم من كل

المعيقات.

وفي الختام أجاب ممثلوا الهيئة على أسئلة الطلبة والكادر اإلداري واألكاديمي المتعلقة بآلية عمل الهيئة،

واختصاصاتها، وأنشطتها، وطريقة تقديم الشكاوى والبالغات من خاللها.
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مركز العمل المجتمعي في جامعة القدس ينجح مجدًدا في ارجاع
(https://www.alhadath.ps/article/110096/مركز-العمل-

المجتمعي-في-جامعة-القدس-ينجح-مجدًدا-في-ارجاع)
PM 02:01 2019 02 كانون األول 
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"أيبك" تؤسس صندوقا خيرا لدعم إقامة المرضى الفلسطينيين
(https://www.alhadath.ps/article/110093/أيبك-تؤسس-

صندوقا-خيرا-لدعم-إقامة-المرضى-الفلسطينيين)
PM 02:01 2019 02 كانون األول 

وزير االتصاالت يزور شركة مدى لخدمات اإلنترنت
(https://www.alhadath.ps/article/110085/وزير-االتصاالت-يزور-

شركة-مدى-لخدمات-اإلنترنت)

كتبت رئيسة التحرير (https://www.alhadath.ps/category/40/كتبت-رئيسة-التحرير)

الصراُع على الحقيقة بين اإلعالِم واالحتالل
(HTTPS://WWW.ALHADATH.PS/ARTICLE/109158/الصراُع-على-الحقيقة-

بين-اإلعالِم-واالحتالل)

وفي حالة الصحفي معاذ عمارنة، أخذ الشريُر عينُه أيضًا، وهنا في ملحمة "أنشودِة الله"،
للشاعر الجاوي ماهبهارتا، تمثُل أمامنا الحقيقُة ضمن مستويين، الحقيقُة الظاهرُة للعياِن
والحقيقُة األخرى؛ ما فوق الحقيقة، والتي هي في كتاب المصطنع واالصطناع لجان
بودريار، اختفاء الواقع ونشوء ما فوق الواقع، فالشريُر الذي ُيريُد أن يأخذ حصتُة من الالمطِر من حصة الطيِب، فيسِرُق
مظلته، ُينشئ حالًة غير طبيعيٍة، فوَق حقيقية، لكنها تكمُل مكانها، في النهايِة، حين يأخذ الطيُب حقه كامًال من أصِل
األشياء، بصفِة كمالها األولى، (https://www.alhadath.ps/article/109158/الصراُع-على-الحقيقة-بين-اإلعالِم-

واالحتالل)

ملفات مميزة (https://www.alhadath.ps/category/140/ملفات-مميزة)

اغتيال أبو العطا وكمائن اإلعالم اإلسرائيلي
(https://www.alhadath.ps/article/109504/اغتيال-أبو-العطا-

( ل ائ اإل ال اإل ائ  24 تشرين الثاني AM 02:01 2019ك

الشغور المفاجئ في منصب الرئيس: المعضلة والسيناريوهات
المتوقعة (https://www.alhadath.ps/article/109503/الشغور-
ة) ق ت ال ا نا ال ضلة ال ئ ال ن ف فا  24 تشرين الثاني AM 02:01 2019ال

المستوطنون يفضلون الحياة في مستوطنات الضفة الغربية لهذه
/https://www.alhadath.ps/article/109340) األسباب

ذ ل ة الغ الضفة طنا ت ف اة ال فضل طن ت  21 تشرين الثاني AM 02:01 2019ال

مليار ونصف شيقل من جيوب العمال الفلسطينيين إلى سماسرة
التصاريح (https://www.alhadath.ps/article/109316/مليار-

ة ا إل ن ط الفل ال ال قل ش ف  20 تشرين الثاني PM 02:01 2019ن

الحدث مقاالت (https://www.alhadath.ps/category/9/الحدث-مقاالت)

https://www.alhadath.ps/article/110093/%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alhadath.ps/article/110093/%D8%A3%D9%8A%D8%A8%D9%83-%D8%AA%D8%A4%D8%B3%D8%B3-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82%D8%A7-%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.alhadath.ps/article/110085/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.alhadath.ps/article/110085/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AF%D9%89-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://www.alhadath.ps/category/40/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://www.alhadath.ps/article/109158/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%90-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.alhadath.ps/article/109158/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8F-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%90-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84
https://www.alhadath.ps/category/140/%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://www.alhadath.ps/article/109504/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/109504/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/109503/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9
https://www.alhadath.ps/article/109503/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%BA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A6-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9
https://www.alhadath.ps/article/109340/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.alhadath.ps/article/109340/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%B0%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8
https://www.alhadath.ps/article/109316/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.alhadath.ps/article/109316/%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D9%8A%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AD
https://www.alhadath.ps/category/9/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
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دحض الرواية الصهيونية المدخل األهم في الصراع| بقلم: د. غسان
طوباسي (https://www.alhadath.ps/article/110092/دحض-

( ا ط ا غ قل ا ال ف األ خل ال ة ن ال ة ا ال

األكراد العراقيون يشاركون بكثافة في فعالية اليوم العالمي للتضامن
مع الشعب الفلسطيني

اق ال ا htt/األك // lh d th / ti l /110087)

هل ستتكرر نكبة فلسطين في أوكرانيا؟/ بقلم: د. آصف ملحم
(https://www.alhadath.ps/article/109838/هل-ستتكرر-نكبة-

( ل ف آ قل ا؟ ان ك أ ف ط فل

هل سُنقاد إلى االنتخابات بالسالسل؟| بقلم: نبيل عمرو
(https://www.alhadath.ps/article/109775/هل-سُنقاد-إلى-

( ل ن قل ل؟ ال ال ا االنتخا

انتصارا لمبدأ سيادة القانون يجب إعادة رواتب األسرى المقطوعة على
خالف القانون (https://www.alhadath.ps/article/109756/انتصارا-

ل ة قط ال األ ات ة ا إ القان ة ا أ ل

هل سنطير يوما كالفراشة ونلسع كالنحل؟/ بقلم: د. سامر العاصي
(https://www.alhadath.ps/article/109754/هل-سنطير-يوما-

( ا ال ا قل ل؟ كالن نل اشة كالف

الفيديو (https://www.alhadath.ps/category/43/الفيديو)

تصفح العدد

أرشيف األعداد (https://www.alhadath.ps/category/16/2/أرشيف-األعداد)

اختارت الحدث (https://www.alhadath.ps/category/135/اختارت-الحدث)

اختارت الحدث| بلدي للفنان عمر العبدالالت
(https://www.alhadath.ps/article/109588/اختارت-الحدث-بلدي-

( الال ال للفنا

https://www.alhadath.ps/article/110092/%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/110092/%D8%AF%D8%AD%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%BA%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/110087/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/110087/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/109838/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85
https://www.alhadath.ps/article/109838/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%B1-%D9%86%D9%83%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%A2%D8%B5%D9%81-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%85
https://www.alhadath.ps/article/109775/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%8F%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://www.alhadath.ps/article/109775/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D9%8F%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88
https://www.alhadath.ps/article/109756/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.alhadath.ps/article/109756/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%B7%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86
https://www.alhadath.ps/article/109754/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%84%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/109754/%D9%87%D9%84-%D8%B3%D9%86%D8%B7%D9%8A%D8%B1-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%84%D8%B3%D8%B9-%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D9%84%D8%9F-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%8A
https://www.alhadath.ps/category/43/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://www.alhadath.ps/category/246/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%85%D8%A6%D8%A9-%D9%88%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
https://www.alhadath.ps/category/16/2/%D8%A3%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.alhadath.ps/category/135/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB
https://www.alhadath.ps/article/109588/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.alhadath.ps/article/109588/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AA
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اختارت الحدث| جفرا - فرقة صول
(https://www.alhadath.ps/article/109512/اختارت-الحدث-جفرا---

( ل قة ف

اختارت الحدث| هبت النار لفرقة العاشقين (فيديو)
(https://www.alhadath.ps/article/109271/اختارت-الحدث-هبت-

( ( (ف اشق ال قة لف النا

جميع الحقوق محفوظه لشركة الحدث للطباعة و النشر © 2019
صحيفة الحدث اقتصادية اجتماعية تقافية تصدر في رام الله

Intertech (http://www.intertech.ps) تصميم شركة

(الحدث-الفلسطيني/https://www.alhadath.ps/category/202/1) من نحن
مساعدة

(اعلن-معنا/https://www.alhadath.ps/article/470) اعلن معنا

(اتصل-بنا/https://www.alhadath.ps/article/275) اتصل بنا تابعونا

https://www.alhadath.ps/article/109512/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7---%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.alhadath.ps/article/109512/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%AC%D9%81%D8%B1%D8%A7---%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D9%84
https://www.alhadath.ps/article/109271/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%86-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88)
https://www.alhadath.ps/article/109271/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D9%87%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82%D9%8A%D9%86-(%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88)
http://www.intertech.ps/
https://www.alhadath.ps/category/202/1/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.alhadath.ps/article/470/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%A7
https://www.alhadath.ps/article/275/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7

