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بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 5043/ج/2012  
التاريخ :2012/12/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) نور الدين محمد حسن 
حسن ( وذلك بصفته وكيال خاصا ودوريا  بموجب الوكالة الخاصة  1183/2012/12518 الصادر 
عن كاتب عدل نابلس بتاريخ 2012/08/30 والوكالة الدورية سجل1218صفحة 2012/51 الصادرة 
عن سفارة فلسطين بعمان بتاريخ 2012/12/16  وذلك بمعاملة بيع على القطعة  رقم)40( سجل 
رقم)8(من اراضي بزاريا فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل 
المعاملة  بإجراء  السير  يتم  ذالك  وبخالف  اإلعالن  نشر هذا  تاريخ  من  أيام  فترة عشرة  خالل 

حسب األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل      اسم الموكل)المالك(    

  بسيمة عبد اللطيف محمد غانم                
 محمد عوض محمد حسين  

نور الدين محمد حسن حسن حليمة محمد عوض حسين   
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 5041/ج/2012  
التاريخ :2012/12/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) نور الدين محمد حسن 
عن  الصادر   1183/2012/12518 الخاصة   الوكالة  بموجب  خاصا   وكيال  بصفته  وذلك   ) حسن 
كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة  رقم)41( سجل رقم)9(من اراضي بزاريا فمن 
أيام من  التسجيل خالل فترة عشرة  إلى دائرة  باعتراض  التقدم  علية  اعتراض على ذالك  له 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

الوكيل      اسم الموكل)المالك(     
نور الدين محمد حسن حسن خالد وصدقي وصادق ومروان وبرهان وعائشة  

ومنال اوالد وبنات محمود مصطفى حسين                  
 ايمان وعفيفة وعناية وفاطمة بنات عوض محمد حسين    

امينه محمد عوض حسين   
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 5044/ج/2012
التاريخ :2012/12/31

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) نور الدين محمد حسن 
عن  الصادر   1183/2012/12518 الخاصة   الوكالة  بموجب  خاصا   وكيال  بصفته  وذلك   ) حسن 
كاتب عدل نابلس بتاريخ 2012/08/30 وذلك بمعاملة بيع على القطعة  رقم)86( سجل رقم)8(
من اراضي بزاريا فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل 
المعاملة حسب  أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء  فترة عشرة 

األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل      اسم الموكل)المالك(     

نور الدين محمد حسن حسن معين وعصام ورحاب وايمان وعفيفة وعناية   
وفاطمة اوالد وبنات عوض محمد حسين   

بسيمة عبد اللطيف محمد غانم خالد وصدقي وسليمان وصادق ومنال اوالد   
وبنات  محمود مصطفى حسين

امينه محمد عوض حسين   
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4674/ج/2012  
التاريخ :2012/12/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
عمر  الرؤوف  عبد  عالء   ( السيد  نابلس  أراضي  دائرة تسجيل  إلى  تقدم  قد  أنه  للعموم  يعلن 
سوالمي ( وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية 1203/2012/16415 الصادر من 
كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة  رقم)214( سجل رقم)5(من اراضي بيت وزن 
فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من 
تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .

الوكيل      اسم الموكل)المالك(     
عالء عبد الرؤوف عمر سوالمي  فراس وليد محمد عايش         

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4908/ج/2012 
التاريخ :2012/12/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد )مراد ياسر مصطفى دغلس(  
بتاريخ   2012/22 1218صفحة  سجل  رقم  الدورية   الوكالة  بموجب  دوريا  وكيال  بصفته  وذلك 
2012/12/13  الصادر من كاتب عدل نابلس  وذلك بمعاملة بيع على القطعة )50( من الحوض 
رقم )28(  من اراضي برقا   فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل 
المعاملة  بإجراء  السير  يتم  ذالك  وبخالف  اإلعالن  نشر هذا  تاريخ  من  أيام  فترة عشرة  خالل 

حسب األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل)المالك(      الوكيل    

مراد ياسر مصطفى دغلس محمد سليمان احمد ابو عمر   
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 447/ق/2012  
التاريخ :2012/12/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) امجد فريد سميح عمد( 
وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية 1167/2012/9305 الصادر من كاتب عدل 
نابلس وذلك بمعاملة بيع على صفحة رقم)34( سجل رقم)40(من اراضي نابلس فمن له اعتراض 
على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا 

اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل)المالك(      الوكيل    

امجد فريد سميح عمد رمزي فالح مصطفى ابو حجله             
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4983ج/2012  
التاريخ :2012/12/30

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) عمر محمد مصطفى عوض 
( وذلك بصفته وكيال خاصا   بموجب الوكاالت  الخاصة  رقم 1063/2011/8084 والوكالة الخاصة 
والوكالة  نابلس  عدل  وجميعها   1102/2011/15703 الخاصة  1119/2011/18884والوكالة  رقم 
رقم)8( حوض  رقم)77(  القطعة  على  بيع  بمعاملة  وذلك  طولكرم   عدل   2007/2821 الخاصة 
من اراضي بزاريا  فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل 
المعاملة حسب  أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم السير بإجراء  فترة عشرة 

األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل)المالك(      الوكيل    

عمر محمد مصطفى عوض    نافز زهدي رشيد الخاطر              
 بثينه عبد الرحيم احمد ظافر   
 فتحيه كامل محمد حسن   

 نصر ومراد وسناء وفيحاء وهناء اوالد وبنات عزت رشيد الخاطر   
محمد وهدى وايمان وندوى ونها ومها وهبة اوالد وبنات رشيد عبد العزيز الخاطر 

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4992/ج/2012
التاريخ :2012/12/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد ) محمد نادر محمود حجاج(   
وذلك بصفته وكيال  خاصا بموجب الوكالة الخاصة 1146/2012/4974 المعطوفة  على الوكالة 
العامة  رقم 777/2008/994الصادر من كاتب عدل نابلس وذلك بمعاملة بيع على القطعة )5( 
من الحوض رقم )37(  من اراضي طلوزة فمن له اعتراض على ذالك علية التقدم باعتراض إلى 
السير  يتم  ذالك  وبخالف  اإلعالن  تاريخ نشر هذا  أيام من  فترة عشرة  التسجيل خالل  دائرة 

بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل)المالك(       الوكيل    

 يوسف  و وجات وعربيه و ناهده وسعاد وبشرى ابناء محمد هنديه     هاني حسن محمد صالحات  

هاني حسن محمد صالحات                          محمد نادر محمود حجاج  

دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4999/ج/2012  
التاريخ :2012/12/26

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد )سعيد كمال الدين سعيد 
خياط   ( وذلك بصفته وكيال دوريا   بموجب الوكالة الدورية   رقم4730الصادرة عن القنصلية 
والدورية سجل  الدوحة/قطر  والدورية 3633سفارة فلسطين في  لدولة فلسطين/دبي  العامة 
1213صفحة2012/17 سفارة فلسطين /عمان   وذلك بمعاملة بيع  على القطعة )26( من الحوض 
دائرة  إلى  باعتراض  التقدم  علية  ذالك  على  اعتراض  له  فمن  طلوزة     اراضي  )8(من  رقم 
بإجراء  السير  أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذالك يتم  التسجيل خالل فترة عشرة 

المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
 اسم الموكل)المالك(       الوكيل    

سعيد كمال الدين سعيد خياط  أمريكا شفيق عبد الرحيم احمد               
مطيع ومنال وسالم ابناء »محمد مروان«

 مطيع خياط
دائرة تسجيل اراضي نابلس

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة األراضي

 دائرة األراضي نابلس
رقم الملف: 4959/ج/2012
التاريخ :2012/12/24

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه قد تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد )علي عرابي علي الحفاه( 
الموثقة   99/26 236صفحة  رقم  سجل  العامة    الوكالة  بموجب  عاما    وكيال  بصفته  وذلك 
415/99/10074 والوكالة العامة الصادرة في دبي والموثقة  رقم 418/2000/1207  وذلك بمعاملة 
بيع على القطعة )28( من الحوض رقم )9(  من اراضي بزاريا   فمن له اعتراض على ذالك علية 
التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف 

ذالك يتم السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقًا للقانون .
الوكيل      اسم الموكل)المالك(   

 ملكه محمود اسماعيل                 
علي عرابي علي الحفاه   سعيد عرابي علي الحفاه  
علي عرابي علي الحفاه  فهيمه عرابي علي الحفاه 

دائرة تسجيل اراضي نابلس

السلطة الوطنية الفلسطينية

السلطة القضائية

محكمة صلح طوباس
الرقم: 281 / 2012 حقوق
التاريخ: 30 / 12 / 2012

مذكرة دعوى
صادرة عن محكمة صلح طوباس بالقضية الحقوقية 

رقم )٢٨١ / ٢٠١٢(
االقامة  مكان  ومجهول  طوباس  سكان  من  عمر  الحاج  مصطفى  احمد  غسان  عليه  المدعى  الى 
حاليًا، يقتضى حضورك الى هذه المحكمة بتاريخ )18 / 2 / 2013( الساعة الثامنة صباحا للنظر 
في الدعوى الحقوقية رقم )281 / 2012( والتي اقامها عليك المدعي / مجدي عبد الله ابراهيم عبد 
الرازق والتي موضوعها ازالة شيوع بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 
)2( لسنة )2001( فإنه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما من تاريخ 

تبلغك بالنشر بالصحف واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك تجري محاكمتك حضوريا.
نائب رئيس قلم محكمة صلح طوباس
عدنان شحادة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة لتسجيل االراضي
دائرة االراضي في سلطة االراضي رام الله

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام الله
رقم الملف: 3876 / ج / 2012
التاريخ: 20 / 11 / 2012

يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام الله المحامية فلسطين علي محمود خليل وذلك 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 18317 / 2012 تاريخ 14 / 11 / 2012 الصادرة من 
كاتب عدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة 229 حوض رقم 10 من اراضي عطارة، فمن له اعتراض 
على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا 

االعالن وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل )المالك(                            اسم الوكيل

مازن محمد عبد الحميد العطاري                 المحامية فلسطين علي محمود خليل 
دائرة االراضي رام الله

خالل ندوة نظمتها "القدس المفتوحة" في رام الله

تأكيد أهمية الحفاظ على السلطة كإنجاز وطني 
والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية

القدس المفتوح���ة د. يونس عمرو، وعدد 
من القيادات الوطنية والسياسية، إضافة 

إلى العاملين في الجامعة وطلبتها.
وقال س���مارة في كلمت���ه االفتتاحية: 
"نحتفل اليوم بالذكرى 48 النطالقة الثورة 
الفلس���طيني  النضال  وحركة فتح قائدة 
المعاصر، مس���تمرة في تح���دي الصعب 
ومطبق���ة الديمقراطية ف���ي غابة البنادق 

حتى إقامة الدولة وعاصمتها القدس".
وأض���اف: "فتح ق���ادت النض���ال حتى 
يومنا هذا بعد أن تبنت شعارات: "العودة 
ه���ي طريق الوح���دة"، و"الكفاح المس���لح 
لتحرير فلس���طين"، وكانت  الطري���ق  هو 
قيادتها التاريخية م���ن قيادات األحزاب 
في ذلك الوقت، فالشهيدان أبو عمار وأبو 
جهاد كان���ا من اإلخوان المس���لمين، وأبو 
اللطف من قادة حزب البعث، وغيرهم من 

القادة التاريخيين".
ولفت إلى أن "حركة فتح وضعت قواعد 
لسلوكها وعملها من خالل ثورات وتجارب 

العال���م، خصوص���ا الثورتي���ن الجزائرية 
والفيتنامي���ة، واعتب���رت نفس���ها حركة 
س���رية بالمطلق، وقامت على إنكار الذات 
ولم ترفع صورة سوى للشهداء، وأن العمل 
يجب أن يس���بق الكالم، لذلك كان اإلعالن 
عن انطالق���ة الحركة في 1-1-1965 بعملية 
كبيرة لتفجير األنابيب التي تنقل المياه 
من الش���مال إلى النقب وس���ميت عملية 

عيلبون".
فت���ح  حرك���ة  "إن  س���مارة:  وأض���اف 
تعرض���ت للمحارب���ة في مختل���ف الدول، 
واتهم���ت أنها تق���ود المنطق���ة لحرب، 
ا، 

ً
لكنه���ا نم���ت وترعرعت رغم ذل���ك أيض

وتابعت مسيرتها رغم الظروف القاسية، 
واس���تمرت في عملياتها العسكرية إلى 
أن جاءت نكسة حزيران العام 1967، وهنا 
ج���اءت عبقرية القي���ادة، حيث أعلنت عن 
االنطالقة الثانية لجمع الس���الح المبعثر 
على كاف���ة الجبهات، ولبن���اء قواعد لها، 
العس���كرية،  عملياتها  ف���ي  واس���تمرت 

متحدثون في الندوة.

معايعة تتفقد مشروع الشاخصات السياحية 
اإلرشادية والتوجيهية في بيت لحم

بي���ت لح���م - "األي���ام": قام���ت وزيرة 
السياحة واآلثار رولى معايعة، والدكتور 
س���مير حزبون رئيس الغرف���ة التجارية 
الصناعية، في محافظة بيت لحم، بجولة 
تفقدية في المحافظة، لالطالع على سير 
تنفيذ مش���روع الش���اخصات اإلرشادية 
والتوجيهية الذي ب���دء العمل بتنفيذه 

مؤخرا.
وأوضحت معايعة أن هذا المش���روع 
يأتي كأول برامج مش���روع "خطة تطوير 
الس���ياحة في بي���ت لح���م"، والذي تم 
إقرارها في الس���ابق، بحيث تشمل على 
آلي���ات إلطالة فترة إقامة الس���ياح في 
بيت لحم، وتطوير المسارات السياحة، 
وأنماط سياحة جديدة وتنظيم الوضع 
الس���ياحي، بما يش���مل تجميل البلدة، 
اللوجس���تية  وتوفي���ر كاف���ة المرافق 
لتحويل  العم���ل  وتنس���يق  المطلوبة، 
تجربة زيارة بيت لحم إلى تجربة جذابة 
للزوار، ومس���اعدتها على  وديناميكية 

زي���ادة الدخل لالقتصاد الفلس���طيني، 
حيث م���ن الممك���ن أن تصب���ح تجربة 
الزي���ارة أكبر م���ن ذلك بكثي���ر، وأكثر 
ربحي���ة وذات توظيف أفضل للس���وق 
السياحية، ما يعود بالفائدة على جميع 

أنحاء المحافظة وضواحيها.
ولفت���ت الى أن مش���روع الش���اخصات 
اإلرش���ادية والتوجيهية، سيش���مل كل 
محافظة بيت لحم، ويش���رف عليه فريق 
عمل يض���م إضافة الى وزارة الس���ياحة 
واآلث���ار، كاًل م���ن غرفة تج���ارة وصناعة 
محافظة بيت لحم، التي أوكل لها تنفيذ 
ومجالسها  المحافظة  وبلديات  المشروع 
القروية وجهاز الش���رطة الفلس���طينية، 

وباألخص شرطة المرور. 
وأضافت ان المش���روع ممول من وكالة 
التنمي���ة األميركي���ة من خالل مش���روع 
مش���يرة  الس���ياحة،  لتطوير  كومبي���ت 
الى أهمية ه���ذا المش���روع للعمل على 
تطوير الس���ياحة في محافظة بيت لحم 

رام الله - "األيام": ش���دد مشاركون في 
ندوة نظمتها جامع���ة القدس المفتوحة 
بعن���وان: "انطالقة الثورة الفلس���طينية.. 
ح���دث تاريخي وفكري"، في فندق بس���ت 
إيس���ترن برام الل���ه، أمس، عل���ى ضرورة 
العم���ل م���ن أجل الحف���اظ على الس���لطة 
ا 

ً
الوطنية الفلس���طينية باعتباره���ا إنجاز

ا، خلق كينونة لش���عبنا الفلسطيني،  وطنّيً
ويج���ب الحفاظ عليه ولي���س الحديث عن 

حله.
ودع���ا المش���اركون إلى س���رعة تحقيق 
المصالحة الوطنية الفلسطينية في ذكرى 
الثورة الفلس���طينية الثامن���ة واألربعين، 
خصوصا أن شعبنا يتعرض لحرب وجودية 
م���ن االحت���الل اإلس���رائيلي ال���ذي يريد 

االستيالء على أرضه، وتهجيره.
ولفت المشاركون في الورشة إلى أهمية 
أن تجدد الحركات الوطنية نفسها بشكل 
متواص���ل، وتعيد النظر ف���ي تحالفاتها، 
وتعق���د تحالف���ات جدي���دة م���ع حركات 
صاع���دة على مس���توى العال���م، خصوصا 
الحركات التحرري���ة العالمية التي تدعم 

حقنا في التحرر.
وش���دد المش���اركون على أهمية إعادة 
بع���ث البع���د الثقاف���ي للث���ورة الوطنية 
الفلس���طينية، بالتركي���ز عل���ى كل ما هو 
ثقافي وإعالم���ي من أجل إيصال رس���الة 
الثورة الفلس���طينية إلى العالم كما كانت 
تصل إب���ان عم���ل الثورة ف���ي أوجها في 

العقود الماضية.
وحضر الندوة الت���ي نظمت تحت رعاية 
رئيس مجل���س األمناء م. عدنان س���مارة، 
بالتعاون مع االتحاد العام للكتاب واألدباء 
السياسي  التوجيه  الفلسطينيين وهيئة 
والوطن���ي، نائ���ب األمين الع���ام للجبهة 
الشعبية عبد الرحيم ملوح، ورئيس جامعة 

فرضت على القيادة أن تكون استثنائية 
ب���كل معن���ى الكلم���ة، للتغل���ب على ما 

يتعرض له شعبنا.
وتحدث عن محطات الثورة الفلسطينية 
وبينه���ا وصول الفلس���طينيين إلى األمم 
المتح���دة بالخطاب التاريخ���ي للقائد أبو 
عمار مطلع س���بعينيات الق���رن الماضي، 
وث���م نضال منظمة التحرير والعالقات مع 
الحركات العالمي���ة التحررية التي وفرت 

لها الرعاية والتدريب.
ا، قال س���ويطات إن شعبنا  وفلس���طينّيً
ال���ذي يحتف���ل بالعضوي���ة ف���ي األم���م 
المتح���دة، عليه أن يعمل على اس���تعادة 
وحدته الوطنية وأن يس���رع تماًما لحماية 
نفس���ه من االستهداف الذي يتعرض له، 
الوطنية  الحركات  الوطني يدفع  والواجب 

لمواصلة العمل حتى تحقيق الوحدة.
وتحدث الشاعر مراد السوداني أمين عام 
الفلسطينيين،  والش���عراء  الكتاب  اتحاد 
عن أن الكاتب والش���اعر تحول إلى مقاتل 
في صفوف الثورة الفلس���طينية، وتحدث 
 
ً
عن المجالت الثورية التي شكلت حاضنة

للكت���اب والش���عراء والصحافيي���ن لدعم 
الثورة الفلسطينية".

المؤسس���ات  عل���ى  الس���وداني  وم���ر 
الثقافي���ة الداعمة للث���ورة، ومنها مجلة 
فلس���طين الثورة وإذاعة صوت فلسطين، 
بشكل جسد فيه الفعل الثقافي أبرز أوجه 
النضال الوطني الفلس���طيني، واحتضنت 
الكت���اب  كاف���ة  الفلس���طينية  الث���ورة 
والمثقفي���ن بصفتهم ح���راس الحلم من 

الخلخلة.
وف���ي نهاية الندوة تم تكريم األس���ير 
المحرر محمود بك���ر حجازي بصفته أقدم 
أس���ير فلس���طيني، وبصفته أول مواطن 
يدخ���ل س���جون االحت���الل اإلس���رائيلي، 
وقال إن���ه يفتخر باالنتم���اء لحركة فتح، 

وبمساعدة الثوار في القدس المحتلة.
ب���دوره، ق���ام األس���ير المح���رر حجازي 
بتقدي���م تكريمه لألس���رى القابعين في 

سجون االحتالل اإلسرائيلي.

وفلس���طين بش���كل عام، ومؤك���دة على 
أهمية نقل هذه التجربة الى كافة المدن 
واستقطاب  الفلس���طينية،  والمحافظات 
المزيد من مشاريع الدعم والتمويل لها.

والمشروع يش���مل على ثالثة أنواع من 
الشاخصات منها اإلرشادية للداللة على 
المواقع الس���ياحية واألثري���ة والدينية 
والتي  المعلوماتي���ة،  ومنه���ا  الهام���ة، 
تع���رف به���ذه المواق���ع وتوضح س���بل 
الوص���ول له���ا، ومنه���ا الترحيبية على 
مداخ���ل المحافظ���ة، حيث تنف���ذ هذه 
الش���اخصات ضمن مواصف���ات ومعايير 

دولية معتمدة.
وم���ن ناحيت���ه ذكر د. حزب���ون أن هذا 
المش���روع جاء بناء على حاجة المحافظة 
الملح���ة لوج���ود مث���ل ه���ذه اليافطات 
إلرشاد وتوجيه السياح والزوار المحليين 
ومواصفات  معايي���ر  وف���ق  والدوليي���ن 
دولية، كم���ا يعد هذا المش���روع فاتحة 
لمش���اريع أخرى، تأتي في إطار مش���روع 
خط���ة تطوير الس���ياحة في بي���ت لحم، 
كما يهدف المشروع ضمنيا الى تنظيم 
حركة السير وتخفيف الضغط عن بعض 

المفارق والطرق. 

وصواًل لنصر معرك���ة الكرامة في األغوار، 
الذي أع���ادة الثق���ة بقدرة ش���عبنا على 

مواجهة االحتالل وهزيمته".
وفيما يتعلق بالبع���د التاريخي للثورة، 
تحدث المحلل السياس���ي د. نعمان عمرو 
مدير ف���رع الخلي���ل التعليم���ي بجامعة 
الق���دس المفتوحة، حول أس���اس الصراع 
في فلسطين، مشيًرا إلى أن اقتالع الشعب 
الفلس���طيني من أرضه وإيجاد استيطان 
احتاللي لتش���ريده من أرضه، تسبب في 

الصراع المتواصل حتى اليوم.
ولف���ت إل���ى أن حركة فت���ح نجحت في 
إحياء البي���ت المعنوي الفلس���طيني من 
خ���الل منظم���ة التحرير إلقام���ة كينونة 
للش���عب الفلس���طيني، وهذا هو الشغل 
الش���اغل للحركة الوطنية، ويجب علينا أن 

نحافظ على هذه الكينونة.
وبعد ذلك، ق���ال عضو المجلس الوطني 
لحرك���ة فتح، مفوض التوجيه السياس���ي 
نايف س���ويطات، في مداخلته، إن الثورة 
الفلس���طينية ه���ي ث���ورة المنفى، وهي 
تكاد تكون الوحيدة من بين نظيراتها في 
ا  احتاللّيً ا 

ً
اس���تيطان التي واجهت  العالم 

ا ال يؤم���ن بأية إمكانية للتعايش  اقتالعّيً
وبأية إمكانية للس���الم، وإن هذه الظروف 

"أمان" ينظم 6 لقاءات تدريبية في 
الضفة والقطاع حول إدارة المتطوعين

رام الله – "األي���ام": نظم االئتالف من أجل النزاهة والمس���اءلة "أمان"، بالتعاون مع 
عدد من المنظمات األهلية الش���ريكة، س���تة لقاءات تدريبية حول إدارة المتطوعين 
واساليب وطرق استدامة المؤسسات األهلية في كل من الخليل، ونابلس، وجنين، ورام 
الله والبيرة، اضافة الى دورتين تدريبيتين في قطاع غزة، استهدفت أعضاء الهيئات 

اإلدارية والعامة للجمعيات، ومجموعات من المتطوعين في المؤسسات األهلية.
وذك����ر االئت����الف في بي����ان صحافي، أم����س، أن المدربي����ن الذي����ن أداروا اللقاءات 
التدريبي����ة، اس����تندوا الى دلي����ل خاص أعده االئت����الف، بالتعاون م����ع مدير المركز 
الفلسطيني لقضايا الس����الم والديمقراطية ناصيف معلم لهذا الغرض، الفتا إلى أن 
التدريب يندرج ضمن األنش����طة التي تنفذ مع المؤسس����ات األهلية الشريكة، ضمن 
البرنامج التجريبي "ش����هادة الحكم الصالح للعمل األهلي"، الممول من قبل مؤسسة 
"المستقبل الدولية"، بهدف تطوير آليات الحكم وتعزيزها، لتصبح أكثر انسجاما مع 

معايير الحكم الصالح.
وأوض����ح أن اللق����اءات تناولت مفهوم التطوع، وكيف اختلف عن مفهومه الس����ابق 
ولماذا، وما هي معيقات التطوع، وما الذي يريده الش����باب من المؤسس����ات، وما الذي 
تريده المؤسس����ات من المتطوعين، وكيف يسهم العمل الطوعي وتنشيطة في حل 

المشكالت واألزمات التي تشهدها الساحة الفلسطينية، إلى غير ذلك.
وبين أنه س���يجري طباعة الدليل خالل األس���ابيع القليل���ة القادمة، بهدف 

المنظمات  كافة  لمس���اعدة  توفيره 
األهلية ف���ي الضف���ة والقطاع، في 
وآليات  المتطوعين،  إدارتها لشؤون 

االستدامة.

خالل ورشة في جامعة القدس حول الحق في التجمع السلمي

توصية بصياغة آليات محددة لتنظيم التجمعات 
السلمية وااللتزام بالمعايير الدولية لها

الق���دس - "األيام": أوصى مش���اركون في ورش���ة عمل 
بعنوان نظمها مركز إعالم حقوق اإلنس���ان والديمقراطية 
"ش���مس" بعنوان حق التجمع السلمي في كلية الشريعة 
بجامعة القدس، أمس بضمان قدرة جميع فئات المجتمع 
على االش���تراك في التجمعات الس���لمية وضرورة صياغة 
آليات مح���ددة لتنظي���م التجمعات الس���لمية وااللتزام 
بالمعايي���ر واالتفاقي���ات الدولية التي تن���ص على حق 

التجمع السلمي.
وش���ددوا عل���ى أن يكون ح���ق التجمع الس���لمي طوعيًا 
وغير مقي���د وخالي م���ن اإلك���راه وضرورة خل���ق مجتمع 
تعددي متس���امح بغض النظر عن الخلفيات والمعتقدات 

والسياسات المختلفة. 
وافتتح الورش���ة إبراهيم العبد من مركز ش���مس معرفا 
بمرك���ز ش���مس ونش���اطاته الالمنهجية، مش���يرًا الى أن 
هذه الورش���ة هي أحد نشاطات مش���روع تعزيز مفاهيم 
حقوق اإلنسان والحكم الصالح لطلبة كليات الشريعة في 
الجامعات المحلية بدعم وتمويل من مؤسسة المستقبل.

من جهته قال الناش���ط في مجال حقوق اإلنسان باسم 
العزوني أن حق التجمع السلمي هو حق أساسي من حقوق 
اإلنس���ان التي يمك���ن أن يتمتع بها ويمارس���ها األفراد 
والجماعات والهيئات، حيث تخدم التجمعات عدة أغراض 
مثل التعبير عن اآلراء المتنوعة التي ال تحظى بالش���عبية 
وأراء األقلي���ات، وحماي���ة حرية التجمع الس���لمي هو أمر 
جوه���ري لبناء مجتمع متس���امح تع���ددي ذي معتقدات 

مختلفة وممارسات سياسية.
وأكد أن التجمع هو الوجود الوقتي لعدة أش���خاص في 
م���كان عام لخدمة قضية مش���تركة، وذكر أن جميع أنواع 
التجمع���ات الس���لمية س���واء متنقلة أو ثابتة تس���تحق 
الحماية، ويمكن اعتبار التجمع س���لميا إذا أعرب منظموه 
ع���ن نواياه���م الس���لمية وأن تخلو مجري���ات التجمع من 

العنف. 

واضاف: أن الحق في التجمع الس���لمي هو أحد أش���كال 
الحق ف���ي حرية ال���رأي والتعبي���ر، وامتداد ل���ه، وجزء ال 
يتجزأ منه، فهو أحد الطرق المش���روعة للتعبير عن الرأي، 
ويش���كل الحق في التجمع السلمي أحد وسائل التعددية 
والمش���اركة السياس���ية، الضروري���ة لبن���اء نظ���ام حكم 

ديمقراطي.
وأوضح العزوني أن هذا الحق منصوص عليه في الشرعة 
الدولي���ة لحقوق اإلنس���ان فالمادة 20 بن���د 1 من اإلعالن 
العالمي لحقوق اإلنس���ان، أكدت أنه "لكل ش���خص حرية 
االشتراك في االجتماعات والجمعيات السلمية"، وتناولت 
المادة 21 من العه���د الدولي الخ���اص بالحقوق المدنية 
والسياسية، الحق في التجمع السلمي وأوضحت ضوابطه. 
فقد نصت على أن "يكون الحق في التجمع السلمي معترفًا 
ب���ه، وال يج���وز أن يوضع أي من القيود على ممارس���ة هذا 
الحق، إال تلك التي تفرض طبقًا للقانون، وتش���كل تدابير 
ضروري���ة في مجتمع ديمقراطي، لصيانة األمن القومي أو 
الس���المة العامة، أو النظام العام أو حماية الصحة العامة، 

أو اآلداب العامة أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم".
وق���ال: إن أهمية الحق في التجمع الس���لمي هو في أن 
الح���ق في التجمع الس���لمي حق معترف ب���ه، وال يجوز أن 
يوضع من القيود على ممارس���ة هذا الح���ق إال تلك التي 
تفرض طبقا للقانون، بحي���ث تكون التدابير ضرورية في 
المجتمع الديمقراطي لصيانة األمن القومي، أو الس���المة 
العام���ة، أو النظ���ام الع���ام، أو لحماية الصح���ة العامة، أو 

اآلداب العامة، أو حماية حقوق اآلخرين وحرياتهم.
وبي���ن العزون���ي أن الحق ف���ي التجمع الس���لمي يعتبر 
مظهرًا م���ن مظاه���ر الممارس���ة الفعلية لحري���ة الفكر 
والعقيدة والرأي والتعبير، وذلك بممارس���ة هذه الحريات 
بص���ورة جمعية من خالل التقاء األف���راد بصورة تلقائية، 
وبأسلوب منظم للتعبير عن اتجاه معين، أو إلظهار موقف 

معين أو لالحتفال بمناسبة معينة.

كرم عددًا من الكتاب واألدباء
ُ
"دار الجندي" المقدسية ت

لقطة لتكريم االديب المقدسي محمود شقير.

القدس - "األي���ام": أقامت دار الجندي 
للنش���ر التوزي���ع في قاعة بلدي���ة الرام، 
أم���س، حفلها الس���نوي الثان���ي، كرمت 
خالل���ة مجموع���ة م���ن االدب���اء والكتاب 

المقدسيين والمحليين عامة.
وحض���ر الحف���ل وزير ش���ؤون القدس 
المحاف���ظ عدن���ان الحس���يني ووزي���رة 
الثقافة س���هام البرغوثي ورئيس بلدية 
ال���رام االس���ير المحرر علي المس���لماني 
ولفيف من االدباء والكتاب والمهتمين. 

وأكد المسلماني في كلمتة االفتتاحية 
أهمية العلم والعلم���اء واالدباء والكتاب 

وأصحاب العقول النيرة. 
الرام، االس���رى،  وحيا رئي���س بلدي���ة 

موضح���ا جوان���ب ع���دة م���ن ابداعاتهم 
الثقافية التي تعك���س واقعهم المؤلم 
ومعاناتهم وتضحياتهم من أجل الوطن. 
بدوره استعرض الكاتب سمير الجندي 
مدي���ر دار الجن���دي أوض���اع مؤسس���ته 
واآلليات التي ينتهجها في هذه العملية 
التي وصفها باالصعب من عملية الطباعة، 
والصعوبات التي يواجهها، ساردا بعضا 
من مش���اركات داره في معارض الكتاب 
داخ���ل الوطن وخارجه ومس���اهمتها في 
تعزي���ز عملي���ة الق���راءة والثقافة حيث 
المساهمة في تأس���يس نواة مكتبة في 

معهد التدريب المركزي لقوى االمن في 
أريحا، وتأس���يس مكتبة عام���ة في بلدة 
ال���رام ومكتبة متجول���ة هدفها الوصول 
بالكتاب الى القرى الفلسطينية النائية. 
وأعل���ن الجندي ع���ن إط���الق موقع دار 
الجندي االخباري تحت اس���م "موقع ايليا 
بيت المقدس االخباري".  وجرى في ختام 
الحفل ال���ذي وقف على عرافته الش���اعر 
الكتاب  المرقط���ن، تكريم  ربحي محمود 
واالدباء وفق االلية التي قدمها المرقطن، 
حيث جرى الب���دء بكتاب المهجر فكتاب 

قطاع غزة ومن ثم بقية االدباء والكتاب.


