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محليات 12

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 3279/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيدة حنان عبد المعطي خلف 
مصــري وذلك بصفتها وكيلــة دورية بموجب الوكالة الدوريــة 2006/7029 تاريخ 
2006/6/24 الصــادرة مــن كاتب عدل رام اهللا، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 76 
حوض رقم 15 الجدول من اراضي رام اهللا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم 
باعتراضــه الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر هذا االعالن 

وبخالف ذلك يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): عز الدين رشيد احمد مهداوي.

اسم الوكيل: حنان عبد المعطي خلف مصري.
دائرة االراضي رام اهللا

11/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة المالية

مديرية ضريبة االمالك

اعالن  
يعلــن الطــالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة ضريبة االمالك في ابو ديس الســيد 
يحيى محمد يحيى فرعون هوية 990594012 وذلك بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في االردن ســجل رقم 1011 صفحة 
رقم:2011/6 للقطعة رقم: 313 حوض رقم: 4 الكائنة بموقع: الشياح من اراضي: 
العيزرية، وذلك من اجل عمل اخراج قيد لغاية الترخيص، القطعة المذكورة اعاله، 
فمــن له اعتراض عليــه التقدم الى دائرة ضريبة االمالك فــي ابو ديس خالل مدة 
اقصاها 15 يوما من تاريخ نشر هذا االعالن، وبخالف ذلك سوف يتم السير بإجراءات 

الملف حسب االصول.
اسم المالك: ابراهيم مصطفى الخطيب.

اسم الموكل: عوني ابراهيم مصطفىالخطيب.
المساحة: كامل الحصة االرثية.

مدير دائرة امالك ابو ديس

11/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 4004/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيد  جمال ســعدات محمد 
جربوعــة وذلك بصفته  وكيــال دوريا بموجب الوكالة الدوريــة رقم 2011/18491 
الصــادرة من كاتب عدل رام اهللا، وذلــك بمعاملة بيع على القطعة 80 حوض رقم 
1 من اراضي بيتونيا، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه الى دائرة 
االراضي خالل فترة عشرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم السير 

بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): مؤيد عليان زايد ضهير.

اسم الوكيل: جمال سعدات محمد جربوعة.
دائرة االراضي رام اهللا

11/15د
السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا

رقم الملف: 4001/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا الســيدة صفناز اســعد علي ابو 
علي وذلــك بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة الدورية رقم 2011/7386 تاريخ 
2011/11/13  تصديــق وزارة العــدل، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 118 حوض 
رقــم 10 مــن اراضي مخماس، فمن له اعتراض على ذلــك عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): محمد يونس فايز ابو علي.

اسم الوكيل: صفناز اسعد علي ابو علي.
دائرة االراضي رام اهللا

11/15د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة صلح رام اهللا
الرقم: 2011/754 مدني

مذكرة دعوى مدعى عليه بالنشر صادرة عن محكمة
 صلح رام اهللا في الدعوى المدنية رقم 2011/754

الــى المدعى عليها امل اســماعيل عبد المجيد صافــي وعنوانها رام اهللا - مخيم دير 
عمار- وســط الســوق- ومجهولة محل االقامة حاليا، يقتضــي حضورك الى محكمة 
صلــح رام اهللا يــوم الثالثــاء الموافق 2011/11/29 الســاعة التاســعة صباحا للنظر 
فــي الدعــوى المدنية رقم 2011/754 المقامة ضدك مــن المدعين خولة صافي طه 
صافي ومحمود ابراهيم نجيب حماد وحســن محمود حســن ابو سالمة ومنية محمود 
حســن كوكش وردينة محمود حسن ابو ســالمة وليلى حسن محمود العابد بواسطة 
وكيليها المحاميين فراس كراجة و/او مالك العوري وموضوعها ازالة شــيوع وقد جاء 

في اسباب الئحة الدعوى ما يلي:
ويمكنك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع على اوراق الدعوى، ويتوجب عليك تقديم 
الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغك بالنشر بإحدى الصحف المحلية 
عمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001، 
واذا لم تحضري و/او تنيبي وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون. 
رئيس قلم حقوق محكمة صلح رام اهللا
رانية خربطلي

11/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

االدارة العامة للمساحة
دائرة المساحة في سلطة االراضي رام اهللا

اعالن صادر عن دائرة المساحة
يعلــن للعمــوم انــه تقدم الى دائرة المســاحة العامة الســيد مازن حســن عبد اهللا 
عابد وذلك بصفتــه وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2011/17520 تاريخ 
2011/10/20 الصادرة من كاتب عدل بداية رام اهللا، وذلك من اجل اخراج قيد في 
القطــع 25 و26 و27 حوض رقم 13 مــن اراضي الرام، فمن له اعتراض على ذلك 
عليه التقدم باعتراضه الى دائرة المســاحة خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشــر 

هذا االعالن وبخالف ذلك يتم اصدار اخراج القيد حسب االصول ووفقا للقانون.
اســم الموكل (المالك): تمام محمد ســليمان عبد السالم (مالك)، صالح جودت اشقر 

(وريث).
اســم الوكيــل: مازن حســن عبد اهللا عابــد (وكيل) بموجــب الوكالــة الخاصة رقم 

2011/17520 بتاريخ 2011/10/20 الصادرة عن كاتب عدل بداية  رام اهللا.
دائرة المساحة

11/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 3980/ج/2011

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد  المحامي عالء محمد فارس 
حماد وذلك بصفته  وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقم 2010/14118 تاريخ 
2010/10/5 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا، وذلك بمعاملة بيع على القطعة 194 
حوض رقم 11 من اراضي البيرة، فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراضه 
الى دائرة االراضي خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك 

يتم السير بالمعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): ابراهيم محمد سالم الطويل.

اسم الوكيل: المحامي عالء محمد فارس حماد.
دائرة االراضي رام اهللا

11/15د

   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ نابلس
الرقم: 2009/2677

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
 بالدعوى التنفيذية رقم 2009/2677

الى المنفذ ضده: مصباح صباح عبد القادر الديك/نابلس- الســاوية والمجهول حاليا 
محــل االقامة، يجب عليك الحضــور بتاريخ تبلغك 2011/12/7 لموعد الجلســة لدى 
ســعادة قاضي تنفيذ نابلس فــي القضية التنفيذية رقــم 2009/2677 وموضوعها 
مطالبــة ماليــة بمبلغ 3560 دينارا مع الرســوم والمصاريف واتعــاب المحاماة لصالح 
الجهة المنفذة شركة بنك االسكان للتجارة والتمويل وهي جلسة اقتدار فإذا انقضت 

هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ الى محاكمتك حضوريا. 
مأمور التنفيذ

11/14د

تنويه
ســقط ســهوا عن اعالن دائرة تســجيل اراضي رام اهللا- رقم الملف 3985/ج/2011 
اســم الوكيل: غاندي رفعت محمد والصحيح اســم الوكيل: غاندي رفعت محمد حامد 

فاقتضى التنويه.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:4732 /ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد فؤاد محمد رشــاد 
احمــد صوالحه  بصفته وكيال دوريا بموجــب الوكالة الدورية رقم2011/84/1101  
الصادرة من كاتب  عدل وذلك بمعاملة بيع على القطعة 28/32حوض رقم 23/3من 
أراضــي عصيره الشــمالية فمن له  اعتراض على ذلك عليــه التقدم باعتراض إلى 
دائرة التسجيل خالل فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بإجراء المعاملة حسب األصول ووفقا للقانون
اسم الموكل: ((رائده –ابتسام – سلوى) شفيق فارس الياسين 

اسم الوكيل: فؤاد محمد رشاد احمد صوالحه 
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

11/15د

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:4681 /ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي نابلس الســيد عزت نبيل عزت 
شــاهين بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالــة الدورية رقم 1044صفحة2011/27 
ســفارة فلســطين / عمان والدورية 993/2010/11093  الصــادرة من كاتب  عدل 
نابلــس وذلك بمعاملة بيع علــى القطعة 37حوض رقم 24073من أراضي نابلس  
فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســجيل خالل فترة 
عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون.
 اسم الموكل: شهله محمود احمد الجد / بثينة توفيق محمود يعيش / عنان –كالرا 

ابناء وصفي توفيق يعيش / عفاف –وداد –موسى ابناء واصف توفيق يعيش 
اسم الوكيل: عزت نبيل عزت شاهين 

دائرة تسجيل أراضي نابلس 

11/15د

تنويه
ورد خطأ بتاريخ 2011/11/1 يوم الثالثاء في اعالن صادر عن دائرة تســجيل اراضي 

نابلس رقم ملف 4417/ج/2011 الخطأ قطعة 73 والصحيح 37.

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف:4792/ج/2011

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
 يعلن للعموم انه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد باسم عبد الصمد فوزي 
عكر بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم1010/2010/14449الصادرة 
مــن كاتــب  عدل وذلك بمعاملــة بيع على القطع18حــوض رقم20من أراضي بيت 
امرين فمن له  اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التسجيل خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة 

حسب األصول ووفقا للقانون
 اسم الموكل: ماجد جميل نافع سعد 

اسم الوكيل: باسم عبد الصمد فوزي عكر
دائرة تسجيل أراضي نابلس 

11/15د
السلطة الوطنية الفلسطينية 

مجلس القضاء األعلى 
محكمة صلح نابلس 

الرقم: 2006/38

 مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح 
نابلس بالقضية الجزائية رقم 2006/38

الى المدعى عليهم شاكر احمد محمود حسين و وفاء احمد محمود حسين من نابلس 
ومجهولــي محــل االقامة حاليا يقتضــى حضوركم الى محكمة صلــح نابلس بتاريخ 
2011/12/22 الساعة التاسعة صباحا للنظر بالدعوى الجزائية المرقومة اعاله والتي 
اقامهــا عليك المدعي ناجح محمد ســليمان عالن بواســطة وكيله المحامي االســتاذ 
عــزام درويــش وموضوعها التهديــد والتحقير ويمكنكم الحضور الــى قلم المحكمة 
واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 من قانون اصول المحاكمات المدنية 
والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فانه يقتضى عليكم تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشــر يوما من تاريخ تبليغكم النشــر واذا لم احضروا او ترســلوا وكيال عنكم تجرى 

محاكمتكم حضوريا.
رئيس قلم جزاء صلح نابلس 
علي رجا  

11/14د

رئيس بلدية بيتونيا يلتقي عمدة العاصمة السريالنكية 
كولومبــو - وفا - بحث رئيس بلدية بيتونيا عرفات خلف، 
أمس، مع عمدة العاصمة السريالنكية كولومبو أحمد جمال 

الدين مزامل، سبل التعاون بين البلديتين.
وشــكر خلف مزامل علــى موقف ســريالنكا الداعم تجاه 
قضيتنا وشعبنا الفلسطيني، وعلى تصويتها لصالح دولة 

فلسطين في نيل العضوية الكاملة لدى «اليونسكو».
وحضر اللقاء السفير الفلسطيني لدى سريالنكا والمالديف 
أنـــور األغـا، وأعضاء الوفــد المرافق لرئيس البلدية الذي 
ضــم كال من: مــروان براغيثــي عضو المجلــس البلدي، 
والمهندس ســالم بالطية من بلدية بيتونيا، وقدم   خلف 
لعمــدة كولومبو درع بلدية بيتونيا مطبوعا عليه العلمين 

الفلسطيني والسريالنكي.
وغرس الجانبان شــجرة زيتون في ساحة بلدية كولومبو، 
كان قــد جلبهــا معــه من فلســطين، لتغرس فــي ذكرى 

إعــالن اســتقالل الدولــة الفلســطينية، كرمــز للســالم 
والمحبة وتعايش الشــعوب، وفق ما جاء في بيان السفارة 

الفلسطينية في سريالنكا.
كمــا التقى رئيس بلدية بيتونيا محافظ المنطقة الغربية 
في ســريالنكا علوي موالنا، بحضور السفير األغـا والوفد 
المرافــق لرئيــس البلديــة، حيث أطلعه على مســتجدات 
األوضاع الفلسطينية، والممارسات التي يتعرض لها شعبنا 
الفلســطيني في ظل وجود االحتالل اإلســرائيلي لألرض 
الفلسطينية. وأعرب المحافظ عن أمله بأن يكون التصويت 
في «اليونســكو» لصالح فلســطين بداية لحصول شعبنا 
على العضوية الكاملة لدولة فلسطين لدى األمم المتحدة، 
وقيام الدولة الفلســطينية المســتقلة بعاصمتها القدس، 
مؤكدا أن ســريالنكا ستواصل دعمها لشعبنا الفلسطيني 

حتى نيل كامل حقوقه.

خلف اثناء لقائه مزامل عمدة العاصمة السريالنكية.                  (وفا)

يعكس حياة ومعاناة الفلسطينيين

فيلم «تحت السما» يعرض على خشبة المسرح الوطني في القدس
القــدس المحتلــة – الحياة الجديدة - عيســى 
الشــرباتي - ســماُء فلســطين... تضــم تحت 
طبقاتهــا تناقضــات واختالفات، آالمــا وأحزانا، 
وأفراحــا قليلــة، نقلها الفيلــم الوثائقي «تحت 
الســما» لمركــز القــدس للمســاعدة القانونية 
وحقــوق اإلنســان الــذي يعكس قصــة رجلين 
ر لهدم منزله الذي  فلســطينيين، أحدهما اضطّ
بنــاه بيديــه في البلــدة القديمة بعــد أن تكبد 
مخالفــات ماليــة باهظــة، والثاني مــن الضفة 
متــزوج مــن مقدســية، لكنه يمنــع من دخول 
هــذه المدينة «ألســباب أمنية» فيمشــي على 
قدميه مســافات طويلة يســلك خاللها الطرق 
الوعرة ويصعد الجبال ويخاطر بحياته للوصول 

الى زوجته.
قصة الفيلم الوثائقي «تحت السما» الذي أخرجه 
رمــزي المقدســي يعكس حياة الفلســطينيين 
عامة، ولــم يكــن المواطن الخمســيني ربحي 
عوينة، والشــاب نايف كســتيرو ســوى مثالين 
وعينتيــن، صورا خالل أربعين دقيقة ما يعانيه 
الفلســطيني، فــاألول من قرية بتيــر في بيت 
لحم يمشي مســافة ال تقل عن 10 كيلومترات 
ألكثر من خمس ساعات رغم معانته من مرض 
الثالسيميا، ليزور أوالده وأقاربه وعائلته في بيت 
القرية، ويســتغل نهاية األسبوع لذلك، ويصف 
عوينه حياته «بالخوف الدائم « بالعمل والمنزل 
وفي الشــارع، فرغم حصوله على أمر يســمح 
بوجــوده بالقــدس اال انه ال يتمكــن من العبور 

عبر حواجزها ومعابرها اإلســرائيلية، ويمنع ان 
يتلقى العالج في مستشفياتها اذا احتاج لذلك.

أمــا المواطــن الثاني كســتيرو فقــد حرم من 
العيــش مــع أســرته وأطفاله بأمــان في منزل 
يأويهم، بحجة «البناء دون ترخيص» وبمحاذاة 
بنــاء  الدخــالء  المســتوطنون  منزلــه تمكــن 
شــقتين سكنيتين بمساندة ودعم من الشرطة 
اإلسرائيلية، فيشعر كستيرو انه «غريب ووحيد» 

في مدينته ووطنه.
فيلم «تحت السما» عرض على خشبة المسرح 
الوطني الفلســطيني في الذكرى الـ 23 العالن 
االســتقالل بدعوة من مركز القدس للمساعدة 
القانونيــة وحقوق اإلنســان، وبإنتاج مشــترك 

لمؤسسة إيليا للشباب، وقُدس آرت.
وقــد اكتظ المســرح بحضــورٍ مميــز حتى أن 
المدرجــات إمتــألت، بحيث لم تثنــي األجواء 
العاصفــة الحضور مــن المشــاركة، فقد حضر 
العــرض القنصل العــام اإلســباني، والمحامي 
أحمد رويضي مستشــار ديوان الرئاسة، وناصر 
قوس مدير نادي األسير، والعشرات من مديري 
ومديــرات المؤسســات األهليــة وشــخصيات 
مقدســية عامة إضافةً إلى مجموعات شبابية 

مختلفة.
واســتهل عرض الفيلــم بالوقوف دقيقة صمت 
وحــداد على أرواح الشــهداء، ثم عزف للنشــيد 

الوطني الفلسطيني.
وقبل بداية عرض الفيلم رحب رامي صالح مدير 

مركز القدس للمساعدة القانونية «فرع القدس» 
بالضيــوف، وتحدث عن عمــل وخدمات المركز 
للمجتمع الفلسطيني الذي تأسس منذ 36 عاما، 
من خالل المســاعدات واالستشــارات القانونية 
للمتضررين من سياســات االحتالل، موضحاً أن 
عمل المركز كان يتمحور حول قضايا األســرى 
والمعتقلين ثم توســع في مجال عمله ليقدم 
الخدمات القانونية التي تتعلق بشــتى الحقوق 
االقتصادية واإلجتماعية دون اســتثناء، اضافة 
الى قضايا هدم منازل في مناطق «ج» والقدس، 
وإخــالء التجمعات البدوية، واســترجاع جثامين 
الشهداء، وإسقاط حق اإلقامة عن المقدسيين، 
اضافة الى متابعات لالعتقاالت السياســية في 

مناطق السلطة، وإلغاء االنتخابات المحلية.
وأشــار صالــح في كلمته إلــى أن مركز القدس 

افتتح الفرع الرابع له في مدينة نابلس.
بتــت وأصرت أن تبقي  وأكــد أن إدارة المركز ثَ
مقرها داخل القدس رغم المعيقات اإلسرائيلية 
وبنــاء الجــدار الفاصــل وانســحاب العديد من 
المؤسسات األهلية من المدينة، وأن فيلم «تحت 
السما» هو شكل من أشكال التصدي للسياسات 

االحتاللية، وفضح ممارساتها العنصرية.
وشــكر صالح كل من ســاهم في انجاز الفيلم، 
من طاقم مركز القــدس وخص بالذكر الباحث 
الميداني نبيل عبداهللا، ومنســق البرامج غالب 
النشاشــيبي، ومؤسســة إيليا للشباب والقدس 
آرت، والمؤسســة اإلســبانية «إيباال»، والمخرج 

رمزي مقدســي، وفلســطين الجعبة، وأوغليان 
المبرت، وطاقم المتطوعين من مؤسســة أيليا 
الذين ساهموا في تصوير الفيلم وهما «يعقوب 

كاملة، ومحمود بلبل».
أما المخرج رمزي مقدسي فقد أهدى الفيلم الى 
والديه اللذين علماه العطاء وخدمة الغير بغض 
النظر عن اللون والجنس والدين، مشيرا إلى ان 
الجزء األكبر من الفيلم تمت عملية «المونتاج» 
له عبر «تقنية الســكايب» لعدم وجود ميزانية 

لحضور شريكه من برشلونة.
وفي نهاية الفيلم وزعت لجنة التكريم المؤلفة 
مــن -عصــام العــاروري المديــر العــام لمركز 
القدس، وأمين عناب عضو مجلس اإلدارة، ورنا 
النشاشيبي عن االئتالف من أجل القدس- مدير 
مركز اإلرشاد الفلسطيني نيابة، وخالد الهدمي 
عن شبكة المنظمات األهلية - مدير اتحاد لجان 
العمل الزراعي، واألسير المحرر جمال أبو صالح- 
الهدايا التذكارية التي تمثّلت بقطعٍ خزفية على 
ثرة  شــكل ثمرة الرمان، والتي ترمز للخير والكُ
في التراث الفلســطيني، والتي رســمت عليها 
مجينة القدس تحت ســماٍء زرقاء، قام برسمها 
وتجهيزها الفنان الفلسطيني جورج ساندروني. 
ووزعــت على المكرمين وهــم المخرج رمزي 
مقدســي، وأحمد الصفدي رئيس مجلس إدارة 
إيليا، واآلنســة بالوما من مؤسسة إيباال الداعم 
لمركــز القــدس، ومجلس الالجــيء النرويجي، 

والمقدسي ربيح عوينه، ونايف كستيرو.

«IPAD2و » «LAPTOP» تطلق حملة كبرى تشتمل على الفوز بسيارات مرسيدس وذهب وأجهزة

«بالتل» تقدم أكثر من 18000 جائزة لمشتركيها الحاليين والجدد
نابلــس- أعلنــت شــركة االتصاالت 
الفلســطينية «بالتــل» امــس، عن 
إطالقهــا لواحدة من أقــوى وأضخم 
حمالت الجوائز في فلسطين بعنوان 
«خليك معانا... دايما في أكتر»، وذلك 
وفــاء وتقديرا  لمشــتركيها الحاليين 
والجدد، حيث ستقدم الشركة سيارات 
مرســيدس وأكثر من 18000 جائزة 
تشمل ليرات ذهب وأجهزة  IPAD2و 
LAPTOP باإلضافــة إلــى مجموعة 

ضخمة من الجوائز القيمة األخرى .
وأكــد مدير عــام شــركة االتصاالت 
الفلســطينية، عبد المجيد ملحم أنّ 
هــذه الحملــة تعد األكبــر واألضخم 
مــن حيــث نوعيــة وعــدد الجوائــز 
المقدمة لمشــتركي الشــركة وتأتي 
في هذا الوقت من العام  تقديرا ووفاء 
لمشــتركي «بالتل» الحاليين والجدد 
علــى ثقتهــم الكبيرة في الشــركة 

وخدماتها المقدمة.
وقــال ملحــم «اســتطاعت شــركة 
تنــال  أن  الفلســطينية  االتصــاالت 
ثقة مشــتركيها من خــالل حمالتها 
وخدماتهــا المقدمــة خــالل الفتــرة 
الماضيــة والتي تظهــر بوضوح في 
اإلقبال الدائم والمتزايد لمشــتركينا 
علــى خدماتنــا بمختلــف أنواعهــا، 
وتقديــرا منا لوالئهــم وثقتهم قمنا 
بإطــالق هــذه الحملــة لمشــتركينا 
الحاليين والجدد الذين يجسدون أروع 

صور الوالء للشركة يوميا «.
وحــول آلية تقديــم الجوائــز اوضح 
ملحــم «ســنقوم بإجــراء ســحوبات 
أسبوعية لتقديم 3 سيارات مرسيدس 
C200 و100 ليــرة ذهب و250 جهاز 
 LAPTOP جهــاز   500 و  IPAD2
وغيرهــا مــن آالف الجوائــز األخرى 
بحيث يتجــاوز عددها 18000 جائزة 
وســيتم تقديم جميع تلــك الجوائز 
في غضون ســتة أسابيع فقط وهي 
الفترة الزمنية المحددة للحملة والتي 
تعتبــر بحد ذاتها ميــزة أخرى تضاف 
إلى مزايا الحملة حيث ســيتم تقديم 
تلــك الجوائــز الضخمة خالل شــهر 

ونصف فقط».
وفيما يتعلق بكيفية االســتفادة من 
الحملة للفــوز بالجوائز أوضح ملحم 
قائــال «جميــع مشــتركينا الحاليين 
الملتزميــن ســيدخلون تلقائيا على 
الســحب وبإمكانهــم زيــادة فــرص 
فوزهم بالجوائز من خالل االشتراك 
في خدمات إضافية، أما المشتركون 
الجدد فبإمكانهم الدخول بالســحب 
مــن خالل االشــتراك فــي أي خدمة 
من خدمات (بالتل) األساسية، بحيث 
يدخل بالســحب كل مشــترك يقوم 
بتســديد فاتورة الهاتــف األرضي أو 
يقــوم بتركيــب خــط هاتــف جديد 
 ADSL لنفــاذ  ا خــط  وتركيــب  أ
ACCESS أو يقــوم برفــع ســرعة 

أو   ADSL ACCESS النفــاذ خــط 
يقوم باالشــتراك بأي خدمة أو حزمة 
من الخدمات المضافة وأضاف ملحم 
انه كلمــا تعددت خيارات المشــترك 
واســتفادته من خدمات الشركة كلما 
ازدادت فرصتــه بالفــوز وباإلضافــة 
إلــى ذلك فــان كل اســتهالك بقيمة 

20 شــيكل فأكثر من قيمة الفاتورة 
ســيعطى المشــترك فرصة إضافية 
للفــوز» . والجديــر ذكره أن شــركة 
الفلســطينية «بالتــل»  االتصــاالت 
اطلقت سلســلة كبيــرة من الحمالت 
والخدمــات المتنوعــة خــالل العــام 
الحالي، وتأتي هذه الحملة تقديرا من 

الشركة لثقة مشتركيها الكبيرة بتلك 
الخدمــات حيث بإمكانهم االشــتراك 
بالحملة مــن خالل زيارة اقرب مركز 
اتصاالت أو التوجه ألحد موزعي بالتل 
المعتمدين وباإلمكان االستفسار عن 
الحملة من خالل االتصال على الرقم 

199 مجانا من الهاتف الثابت.

بيت لحم: اطالق كتاب اختراع التاريخ: العالقة
بين الالهوت والسياسة بما يخص فلسطين

بيت لحم-الحياة الجديدة- شــهدت 
قاعة دار الندوة الدولية بمدينة بيت 
لحم، مســاء امس االول، نقاشا حول 
الهويــة الفلســطينية، وذلــك خالل 
اطالق كتاب (اختراع التاريخ: العالقة 
بيــن الالهوت والسياســة بما يخص 
فلســطين)، الذي صــدر باإلنجليزية 
عن مجموعة (ديــار). وقدم الدكتور 
متــري الراهب، معــد الكتاب، عرضا 
لمضمونــه، مشــيرا الــى انــه يضم 
عــدة دراســات واوراق عمــل قدمها 
الهوتيون من الكنائس االرثوذكسية، 
والكاثوليكية، والبروتستانتية، وفيها 
الفلســطينية  يتحدثون عن القضية 
لروحيــة  وا االنســانية  بأبعادهــا 
وااليمانية والالهوتية وذلك بشــكل 
معمــق. وقــال الراهب بــان الكتاب 
يرصــد تطــور الفكــر الالهوتي في 
الغرب والشرق، وعالقته بالتطورات 
السياســية فيمــا يخــص فلســطين 
وتاريخهــا. واضاف: «يرصــد الكتاب 
خمس حقب تاريخية، حول النظرة الى 
فلسطين واســرائيل، ويبين الكتاب 
كيف تأثر الفكر الالهوتي بالسياسة، 
وكيف تأثرت السياســة ايضا بالفكر 
الالهوتي، انها عالقة جدلية، عالقة 
تأثــر وتأثيــر بيــن االمريــن». وقال 

الراهب، لجمهور اغلبيته من االجانب، 
حضر حفل اطالق الكتاب، بان الفكر 
الالهوتي، مرتبط دائمــا بالتغيرات 
وبالناس وشــكل تفكيرهم وطرقه.  
ورأى الراهب، انه من المهم، ان يقدم 
الفلســطينيون على كتابة تاريخهم 
بأنفسهم، كما نجد مثال عند الطرف 
االسرائيلي. والكتاب خالصة لألبحاث 
التــي قدمت فــي مؤتمــر دار الندوة 
الدوليــة الخامــس، الــذي عقد قبل 
اشــهر، وهدف الــى دراســة العالقة 
الجدليــة بيــن الدين والسياســة في 
المئة الســنة االخيرة، وانعكاســاتها 
علــى القضيــة الفلســطينية وبحث 
االتجاهات والتطورات الرئيســية في 
العالقة بين الالهوت والسياســة في 
الشرق األوســط بصفة عامة، وعلى 

أرض فلسطين التاريخية خاصة.
وتظهر االبحــاث في الكتــاب الجهود 
التي بذلهــا المؤلفون، في تتبع طرق 
التفاعــل بيــن الالهــوت والسياســة 
في فلســطين، خالل قرن، باإلضافة 
الــى تراكــم معرفــة هامــة للتطوير 

التي من شــأنها أن تكون أكثر حيوية 
وقــدرة على مواجهة تحديــات القرن 
الواحــد والعشــرين، ونشــر الدعــوة 
لفهم جديد للتاريخ والحقائق الراهنة 
في فلســطين من خــالل زاوية مهمة 
في علــم الالهــوت. وطرحــت خالل 
المناقشــة التي اعقبت كلمة الدكتور 
متــري الراهــب، اســئلة حــول هوية 
الشعب الفلسطيني، وعالقتها بالتاريخ 
والمســتقبل، ورأى بعــض اصحــاب 
المداخالت، بان الهوية الفلســطينية 
هي هوية غير ثابتة، وانما ديناميكية، 
باعتبار الشعب الفلسطيني هو وارث 
الحضارات المتعاقبة على هذه االرض، 
وفــي الوقت ذاته وارث هوية منفتحة 
دائمــا على االخر. واشــاد رجل الدين 
االرثوذكســي، عطا اهللا حنا، بالكتاب 
واعتبــره اضافة الــى الفكر الالهوتي 
الفلســطينية، وقــال: «رغــم اهمية 
الجهة او الجهات التي يخاطبها الكتاب 
باللغــة االنجليزية، اال مــن المهم ان 
يترجم الى اللغة العربية، كي يتمكن 

القراء العرب من االطالع عليه».

مركز «شمس» يؤكد على أهمية العدالة 
االنتقالية باعتبارها الوجه اآلخر للتسامح 

رام اهللا - الحياة الجديدة - طالب مركز حقوق اإلنسان والديمقراطية «شمس» 
بضرورة ضبط المشاعر والتوجهات التي تحيط في الثورات العربية، من خالل 
إشاعة روح االنتقام وتصفية الحسابات التي ال تشجع عملية التحول الديمقراطي 
الســليم.وقال المركز في بيان صحفي أمس لمناســبة اليوم العالمي للتسامح 
أن من أخالق الثورات الديمقراطية الناجحة إشــاعة روح التسامح والصفح عند 
المقدرة، ووضع نظام سياسي يتسع للجميع. وقال المركز إن ذلك ال يعني أنه 
يدعو إلى عدم محاســبة مرتكبــي الجرائم وتقديمهم إلــى العدالة،مع توفير 
الضمانات الكاملة للمحاكمة العادلة، وليس هناك بالطبع ما يمنع من مالحقة 
مــن نهبــوا المال العام، ومن ارتكبــوا فظائع وجرائم ضد اإلنســانية، على أن 
يتم ذلك في إطار القضاء المســتقل، وبعيداً عن المزايدات السياسية و»عدالة 
الشــارع».وبالتالي يجب التفريق بين مســاءلة المجرمين واإلقصاء السياســي 

ألنصار النظم السابقة. 
وحذر المركز من المحاكمات الميدانية،وما يرافقها من انتهاكات جسيمة لقواعد 
القانــون الدولي،ودعا إلى ضرورة االنتباه إلى إن ذلك ســيزيد من األعداء ومن 
األشــخاص المقصيين،وستزداد دائرة المشــاكل الداخلية، والتي ستؤثر على 
النسيج المجتمعي، إن البديل لذلك هو العدالة االنتقالية واالستفادة من تجارب 
الدول الشقيقة والصديقة بهذا المضمار. «فإذا أردنا للثورات أن تنجح في تحقيق 
تحول ديمقراطي حقيقي ومستقر، فإن المفتاح هو المعادلة الدقيقة التي تحقق 
التــوازن بين العدالة والتســامح، وبين المعاقبة وتجنــب اإلقصاء، وبين الروح 
الثورية وضرورة احترام القانون واســتقاللية المؤسسات. ومن مصلحة الجميع 
تفضيل االســتقرار طويل المدى على شــهوة االنتقام اآلنية،وإال فإن مسلسل 

االحتراب سيستمر إلى ما ال نهاية».

قنصلية فلسطين
وهيئة دبي للثقافة تبحثان

التعاون المشترك 
دبي - وفا- بحثت قنصلية فلسطين 
في إمارة دبي وهيئــة دبي للثقافة، 
امس، سبل تعزيز التعاون المشترك 
فــي المجال الثقافي بين فلســطين 

واإلمارة.
جــاء ذلك خــالل لقاء عقــده قنصل 
عام دولة فلســطين في دبي قاسم 
رضــوان مــع مستشــار هيئــة دبي 
للثقافــة والفنــون صــالح القاســم، 

بمقر الهيئة في دبي.
وجــرى، خــالل اللقاء، االتفــاق على 
الثقافــي والفنــي  التبــادل  تفعيــل 
بين فلســطين ودبي خالل المرحلة 

المقبلة. 
وحضــر اللقــاء من جانــب الهيئة 
مديــر قســم الفنون التشــكيلية 
خليــل عبد الواحد، ومدير الفنون 
األدائية ياســر الشــرقاوي، ومن 
جانب القنصلية مسؤول الشؤون 
الثقافيــة والفنيــة خالــد هباش، 
ومســاعد القنصل العام للشؤون 

اإلدارية لؤي موسى.
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