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اشتية يلتقي وفدًا من مجلس كنائس رام الله
رام الله - "وفا": تلقى رئيس الوزراء محمد اشتية، أمس، 
دعوة للمش���اركة في إضاءة شجرة عيد الميالد في مدينة 

رام الله.
ج���اء ذلك خ���الل لقائه وف���دًا ضم مجل���س كنائس رام 
الله، برئاسة راعي كنيس���ة الروم األرثوذكس تجلي الرب 
األرشمندريت الياس عواد، بحضور محافظ رام الله والبيرة 

ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد.

وهنأ اشتية الطوائف المسيحية بمناسبة اقتراب حلول 
عيد الميالد المجيد، مؤكدا أن عيد الميالد المجيد هو عيد 

وطني لكافة أبناء الشعب الفلسطيني.
واطل���ع رئيس الوزراء من خالل الوف���د على التحضيرات 
الجارية لالحتفال بعيد الميالد المجيد في رام الله، مؤكدا 
أن الحكومة ستساهم في تزيين المدينة لالحتفال بهذه 

المناسبة.

اشتية وعواد.

نقابة المحامين توقع مذكرة مع نظيراتها 
في تونس إلنشاء معهد تدريب في فلسطين

تونس- "األي���ام": وقع نقيب المحامين الفلس���طينيين 
المحامي جواد عبيدات ممثال عن نقابة محامي فلس���طين 
مس���اء أول من امس، في تونس مذكرة تفاهم مع الهيئة 
الوطني���ة للمحامين التونس���يين ونقاب���ة محامي باريس 
والجمعية التونس���ية للمحامين الش���بان مذكرة تفاهم 
تهدف للتعاون المش���ترك وتبادل الخبرات التونس���ية 
والفرنس���ية م���ن أجل إنش���اء معهد تدري���ب المحامين 

بفلسطين.
وتأتي زي���ارة وف���د نقاب���ة المحامين الفلس���طينيين 
ال���ى تونس لالطالع عل���ى التجربة القانونية التونس���ية 
والفرنس���ية ف���ي تدريب وتأهي���ل المحامي���ن من خالل 
المعه���د األعل���ى للمحام���اة بتون���س ومعه���د تدريب 
المحامين بفرنسا لالس���تفادة منها إلطالق مشروع إنشاء 

معهد التدريب القانوني بفلسطين.
وخالل الزيارة التقى وفد نقابة المحامين الفلسطينيين 
مع عمي���د الهيئة الوطني���ة للمحامين بتونس األس���تاذ 
إبراهيم بودربالة، والس���يد اولفي كوزي النقيب المنتخب 
لنقابة محامي باريس واألس���تاذ ياس���ين اليونس���ي عن 
جمعية المحامين الشبان التونسية وتم االطالع ومناقشة 
التجربة التونسية والفرنسية في تكوين معاهد التدريب 

للمحامي���ن بهدف واالس���تفادة منها في إنش���اء معهد 
لتدريب المحامين بفلسطين ولتطوير المهن.

وتعتبر المذك���رة الخطوة األولى إلطالق إنش���اء معهد 
التدريب القانوني بفلس���طين والتي بموجبها س���تقوم 
كاف���ة األطراف بتقديم االستش���ارات والخب���رات الالزمة 
لنقاب���ة المحامين الفلس���طينيين، كما تعه���دت نقابة 
محامي باريس بالمس���اعدة في توفير الدعم الالزم لهذا 
المش���روع الكبي���ر من عدة جه���ات ومؤسس���ات أوروبية 

صديقة.
وأكد عبيدات أن توجهات مجلس النقابة تأتي في إطار 
تطوير تدري���ب المحامين بما يلبي تقدي���م جودة عالية 
م���ن الخدمات القانونية س���واء للمحامي���ن المتدربين أو 
المزاولين من خالل الدراسة واالطالع على تجارب مختلفة 
ومواءمته���ا وتطويره���ا لما يخ���دم النموذج المناس���ب 

لفلسطين.
وأض���اف: نحن نثق بعمق العالق���ات الكبيرة التي تربط 
ش���عب فلس���طين بالش���عوب العربية والدولية وأن نقل 
التجارب الدولية لمؤسسات فلسطين يأتي في إطار قناعة 
شعوب العالم بحق الش���عب الفلسطيني بتقرير مصيره 

وإعالن دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

دعا إلى المشاركة في الوقفات االحتجاجية اليوم 

ـــراد زيـــت  ـــي ـــت ـــقـــرر مـــنـــع اس ــس الـــــــــوزراء ي ــل ــج م
ـــي ـــوطـــن ـــة الــــمــــنــــتــــوج ال ـــاي ـــم ـــح الـــــزيـــــتـــــون ل

رام الله - وفا: أدان رئيس الوزراء محمد اش���تية، في مس���تهل 
الجلس���ة األس���بوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام 
الله، امس، االعتداءات الممنهجة التي يقوم بها المس���توطنون 
ضد المواطنين وممتلكاتهم وأراضيهم ومقدساتهم في مناطق 

متفرقة من الضفة الغربية.
كم���ا أدان رئي���س الوزراء اقتح���ام آالف المس���توطنين الحرم 
اإلبراهيم���ي الش���ريف في مدين���ة الخليل تح���ت حماية قوات 
االحتالل الت���ي أغلقت الحرم أمام المصلي���ن ومنعت رفع األذان 
في���ه، وما رافق ذلك م���ن اعتداء على المواطني���ن ومنازلهم في 
محيط الحرم الش���ريف، وإغالق المحال التجاري���ة في المنطقة، 
معتب���رًا تلك االعت���داءات بمثابة حلقة جديدة م���ن المخططات 
الهادفة للسيطرة على المواقع التاريخية والدينية واألثرية في 

الخليل وتزوير هويتها المعمارية.
وطالب كافة المنظمات اإلنس���انية والحقوقية والدولية بفضح 
تلك الممارس���ات العنصرية وبتوفير الحماية الدولية للش���عب 
الفلسطيني األعزل وإلزام إسرائيل بصفتها دولة احتالل للتقيد 

بميثاق جنيف الرابع لحماية المواطنين.
وأكد رئيس الوزراء أنه س���يتم رفع شكاوى من قبل المواطنين 

المتضرري���ن من تل���ك االعت���داءات للمحاكم الوطني���ة، محماًل 
الحكوم���ة اإلس���رائيلية المس���ؤولية الكاملة والمباش���رة عنها 
والتداعي���ات التي قد تترت���ب عليها، كما حّم���ل رئيس الوزراء 
اإلدارة األميركية المس���ؤولية ع���ن نتائج االس���تيطان وإرهاب 
المستوطنين، والذي اتخذ وتيرة أكبر عقب إعالن وزير الخارجية 

األميركي مايك بومبيو بتشريع االستيطان.
كما اس���تهجن المجل���س قرار إس���رائيل طرد ممث���ل منظمة 
"هيومن رايت���س واتش" الحقوقية عمر ش���اكر، معتب���را القرار 
ش���هادة أمام العالم على خطر االحتالل اإلسرائيلي وانتهاكاته 
الممنهجة على حقوق اإلنسان في فلسطين، ورفضه ألي نوع من 

التوثيق والمساءلة على جرائمه.
وتوجه المجلس بالتحية إلى الش���عب الفلسطيني في الذكرى 
الخامسة عشرة لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، 

والتي تحل يوم الجمعة الموافق 29 من تشرين الثاني الجاري.
ودعا المجلس إلى المشاركة الواسعة في الوقفات االحتجاجية 
الت���ي تنظمها النقابات والمؤسس���ات والفعاليات الوطنية عند 
الس���اعة الحادية عش���رة والنصف من ظهر اليوم، وذلك تعبيرًا 
عن االحتجاج والرفض لصفق���ة القرن وإفرازاتها على األرض من 

نقل للس���فارة األميركي���ة إلى القدس، واعتب���ار القدس عاصمة 
إلسرائيل، وإلغاء "األونروا"، وتشريع االستيطان.

وقرر المجلس ما يلي:
- منع اس���تيراد زيت الزيتون من الخارج لهذا الموسم الماسي، 
لحماية المنت���وج الوطن���ي، وتكليف الجه���ات الرقابية باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة لمنع التهريب.
- الموافقة على عطاء ش���راء وتوريد أدوية لصالح وزارة الصحة 

بقيمة 1.5 مليون دوالر.
- تخصيص مبلغ 2 مليون شيكل لمواجهة حاالت الطوارئ خالل 

فصل الشتاء.
- الموافق���ة على اعتماد مخصص مال���ي بقيمة 168 ألف دوالر 

لرفع قدرات مركز البيانات الحكومية.
- إعادة تشكيل لجنة العطاءات المركزية للوازم والخدمات غير االستشارية.
- المصادق���ة النهائية على توصيات اللجنة الوطنية لدراس���ة 
وتقيي���م قطاع الكهرباء بهدف تنظي���م وتطوير قطاع الكهرباء 

في فلسطين بكافة مؤسساته.
- المصادقة على نظام المجلس االستشاري لهيئة مكافحة الفساد.

"مكافحة الفساد" و"القدس 
المفتوحة" توقعان مذكرة تعاون

رام الله - "األي���ام": وقعت رئيس هيئة مكافحة 
الفس���اد الدكت���ور أحمد ب���راك، ورئي���س جامعة 
الق���دس المفتوحة، الدكتور يون���س عمرو، أمس، 
مذك���رة تعاون مش���تركة، وذلك في مقر رئاس���ة 

الجامعة بمدينة رام الله.
وتهدف المذكرة بحسب بيان صدر عن الجامعة، 
ام���س، إلى اس���تمرار القدس المفتوح���ة في طرح 
وتدريس مساق "مكافحة الفساد: تحديات وحلول"، 
ضم���ن برامجه���ا األكاديمي���ة كمتطل���ب جامع���ة 
اختي���اري للتخصصات كافة، فيم���ا تتولى الهيئة 
بالتعاون مع المختصين لدى الجامعة تطوير المادة 

العلمية للمساق بشكل دوري وحسب األصول.
وتن���ص المذك���رة أيضا عل���ى تش���جيع البحث 
العلمي المشترك ودعمه من خالل تنفيذ مجموعة 
من األنش���طة، مثل األيام الدراسية، وورش العمل 
والندوات، وتش���جيع أعضاء الهيئات التدريسية 
للبح���ث في قضاي���ا مكافح���ة الفس���اد والنزاهة 
والش���فافية والحوكم���ة، وتحفيز الطلب���ة إلعداد 
مش���اريع تخرجهم في الس���ياق ذات���ه، ومكافأة 
المش���اريع المتميزة منها في تظاه���رات علمية 

خاصة ينسق لها الفريقان.
وتتضم���ن االتفاقي���ة أيضا التعاون المش���ترك 
بخصوص تفعي���ل التغطية اإلعالمي���ة لمواضيع 
النزاهة والش���فافية ومكافحة الفس���اد، من خالل 

فضائية القدس التعليمية في الجامعة.
وأك���د براك بأن طلب���ة الجامعات يش���كلون قوة 

حقيقي���ة بجان���ب الهيئ���ة، حيث رك���زت الهيئة 
بأنش���طتها على الطلبة بهدف إيجاد جيل جديد 

رافض للفساد وقادر على محاربته.
بدوره اش���ار د. عمرو الى ان هذه المذكرة تمثل 
ن���واة عالقة حقيقي���ة وتبادل لخب���رات قيمة بين 

الطرفين.
وبعد توقي���ع االتفاقية نظمت هيئ���ة مكافحة 
الفس���اد بالتعاون والش���راكة م���ع جامعة القدس 
المفتوحة ورش���ة عمل توعوية لطلبة الجامعة في 
فرع رام الله، لتعريف الطلبة بآلية مكافحة الفساد 

وأنشطة الهيئة.
وأش���ار مدير فرع رام الله والبي���رة في الجامعة 
الدكتور حسين حمايل إلى ضرورة مشاركة الطلبة 
والك���وادر التعليمي���ة في المؤتم���ر الدولي الذي 

تنظمه الهيئة.
م���ن جانبه اس���تعرض مدير ع���ام التخطيط في 
الهيئة أهم ما تضمنته اإلس���تراتيجية الوطنية 
عبر القطاعية لمكافحة الفس���اد 2020-2022، مركزا 

على محاور المواطنة واإلصالح  والتمكين.
ب���دوره أش���ار عمي���د كلي���ة العل���وم اإلداري���ة 
واالقتصادي���ة الدكتور ذياب جرار إلى ان الجامعة 
تطرح مس���اق مكافحة الفساد كمس���اق اختياري 
لجمي���ع طلبة الجامعة، حيث التحق به اآلف الطلبة 
منذ طرحه قبل ثالث سنوات، مشيدا بعمل الهيئة 
واإلنجازات الكبي���رة التي تمكنت م���ن تحقيقها 

بالرغم من كل المعيقات.

"اإلعالم" تكرم الصحافي محمود معروف
رام الله - "وفا": كّرمت وزارة اإلعالم، امس، الصحافي محمود معروف، في مدينة رام الله، بحضور رؤس����اء 

تحرير اإلعالم الرسمي وعدد من ممثلي اإلعالم في فلسطين.
وتخلل التكريم تسليم معروف درعا تكريمية وشهادة تقدير على مسيرته وسيرته المهنية في االعالم 

العربي على مدى 40 عامًا، ومساهمته في المشهد اإلعالمي الفلسطيني وعمله في عدة صحف.
وقال وكيل وزارة اإلعالم يوسف المحمود "اعترافًا بما قدمه الصحافي الفلسطيني محمود معروف، قامت 
وزارة اإلعالم بسرد تجربته أمام موظفي وزارة اإلعالم وبتكريمه لمساهمته الواضحة في المشهد اإلعالمي 

العربي ورفع اسم فلسطين وتعزيزه حضور القضية الفلسطينية في المشهد اإلعالمي العربي".
وتابع "كان لمعروف مس����اهمة واضحة في الكثير من وس����ائل اإلعالم وحمله قضية فلس����طين للعالم"، 

مشيرًا إلى أن تكريمه يأتي لتكريم األسماء الصحافية واالعالمية التي أثرت وما زالت تؤثر حتى اليوم".
من جانبه، تحدث معروف عن حياته اإلعالمية واختصر سيرة أربعين عامًا من عمله في الصحافة واالعالم 

التي بدأها في بيروت وعمله في قدس برس وتأسيسه جريدة القدس العربي.
وقال: "امتهنت الصحافة ألنني ال أستطيع أن أخدم وطني اال عبر الصحافة، وحزب الصحافة أكثر األحزاب 
صدقًا في هذا الزمن"، داعيًا إلى أن تكون وسائل اإلعالم هي مرآة السلطة، وهي من ترفع شعار "أنا مع كل 

من هو ضد ومع كل من هو مع".

"الخارجية": طرد ممثل "هيومن رايتس" 
محاولة أخرى إلخفاء جرائم االحتالل

رام الله - "األيام": اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين أن قرار اس���رائيل طرد ممثل هيومن رايتس ووتش 
عمر شاكر، بعد عملية تضييق ومالحقة استمرت اكثر من 18 شهرا، إمعانًا من دولة االحتالل في محاوالتها 
إلس���كات جميع األصوات وجهود تس���ليط الضوء عل���ى االحتالل وقمعه وعنصريته وم���ا يرتكبه من جرائم 

وانتهاكات صارخة للقانون الدولي والقانون االنساني الدولي واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق االنسان.
وطالب���ت ال���وزارة في بيان له���ا، امس، المنظم���ات والجمعي���ات واالتحادات الحقوقية واالنس���انية 
االقليمية منها والدولية بإدانة هذه الجريمة التي تحاول إس���كات صوت الحقيقة وفضحها على أوسع 
نطاق، والمس���اهمة في توثيق جرائم االحتالل وانتهاكاته من ه���ذا القبيل ورفع دعاوى قضائية ضد 
المسؤولين االس���رائيليين المتورطين فيها سواء على مس���توى المحاكم الوطنية أو المحاكم الدولية 

ذات االختصاص.


