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محليات

   دولــة فلسطيــن
ديوان قاضي  القضاة

المجلس االعلى للقضاء الشرعي
المحكمة الشرعية في دورا

8/11 د

مذكرة تبليغ حكم غيابي صادرة عن محكمة دورا
 الشرعية في الدعوى اساس 2013/301

الى ورثة المرحوم حسن موسى محمد العواودة من دورا وسكانها.
ابلغكــم انه قد صدر الحكم في الدعوى اســاس 2013/301 بتاريخ 
2013/8/1 والتي موضوعها طلب تصحيح حجة حصر ارث والمقامة 
من قبل المدعي محمد حسن موسى العواودة من دورا وسكانها على 
المدعى عليها احالم حســن موســى عواودة بتصحيح اسم المرحوم 
حســن موســى ســلمان العواودة، بحيث يصبح بعد التصحيح حسن 
موســى محمد العواودة والمعروف لدى ســجالت المالية باسم حسن 
موســى محمد ســلمان العواودة في حجة حصــر االرث الصادرة عن 
محكمة دورا الشرعية بتاريخ 2008/3/13 رقم 57/24/53 دون رسوم 
وال مصاريف حكما وجاهيا قابال لالستئناف وساريا على باقي الورثة 
بعد تبليغهم وعليه صار تبليغكم ذلك حسب االصول تحريرا في 23 

رمضان المبارك لسنة 1434 هـ وفق 2013/8/1م.
قاضي دورا الشرعي

فقد هوية
الخليل - اعلن انا تامر جميل محمد عامر ابو مارية عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 850244369 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليــل - اعلــن انا خليل محمد عبد اهللا المشــني عــن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 918282799 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليل - اعلن انا ســلمان زايد ســلمان ابو ســاكوت عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 854064409 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليــل - اعلن انا شــهد ســلطان عوني ســلطان عن فقــد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 854762960 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
الخليل - اعلن انا اســماعيل احمد موســى هرينــي عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 859264681 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه وتوضيح
الخليل- نشر في جريدة الحياة الجديدة الصادرة بتاريخ 2013/8/8 اعالن 
فقد جواز سفر اردني للمواطن عبد اللطيف فضل عبد اهللا عودة والصحيح 

هو عبد اللطيف فضل عبد اهللا عسود فاقتضى التنويه والتوضيح.

فقد هوية
الخليــل - اعلــن انا يعقــوب عدنان عثمــان دويك عن فقــد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 859871725 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

إعالن فقد جواز سفر فلسطيني 
جنيــن- اليامــون- أعلن أنا وســيم محمد صــادق محمود من اليامون 
عــن فقــدان جواز ســفري الذي أجهــل رقمه، علمــاً أن رقــم الهوية 
(947914743)، الرجــاء ممن يجده االتصال على (0568448801) أو 

تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر.

 الفتياني وعريقات يضعان اكليال باسم 
 الرئيس محمود عباس على النصب التذكاري للشهداء

اريحــا - الحيــاة الجديدة - 
وضع ماجد الفتياني محافظ 
أريحــا واألغــوار والدكتــور 
صائب عريقات عضو اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمة التحرير 
إكليــال مــن الزهــور باســم 
عبــاس  محمــود  الرئيــس 
النصــب  علــى  مــازن  أبــو 
التذكاري لشــهداء فلسطين 
والمحافظــة والمقــام فــي 
حديقة االستقالل في مخيم 
عين السلطان على المدخل 

الشمالي لمدينة أريحا. 
وألقــى الشــيخ زياد الشــيخ 
عظــة دينيــة ووطنيــة ذكر 
فيها بمآثر شهداء فلسطين 
على مــدى الســنين الطوال 
وعلى رأســهم مفجر الثورة 
الفلسطينية الشهيد الراحل 

ياســر عرفات أبو عمار قائال 
اننا مطالبون برص الصفوف 
والمحافظة على وحدة الوطن 
وان فلســطين كانــت علــى 
الــدوام رمــزا للوحــدة بيــن 
جميع أبناء الشعب مسيحييه 
الحضــور  ومســلميه. وكان 
أدوا صالة العيــد في الجامع 
المقــام في مقر قيادة األمن 
الوطني في المحافظة حيث 
أكد الشيخ زياد امام المسجد 
على معاني الدين اإلسالمي 
التســامح  وقيــم  الحنيــف 
والتكافــل بين أبنائــه داعيا 
مصلحــة  لتغليــب  الجميــع 
الوطن وفلسطين، قائال ان ما 
يتعرض له القدس الشريف 
قبــل االحتــالل يتطلــب منا 
جميعا توحيد الصف والكلمة.

وحضر مراسم وضع االكليل 
قــادة االجهــزة االمنيــة في 

المحافظــة ومــدراء الدوائر 
وممثلــي فصائــل منظمــة 

التحرير وعدد من رجال الدين 
المسيحي واإلسالمي.

الفتياني وعريقات يضعان اكليل الزهور على النصب

صالة العيد في ساحة بلدية حلحول.              (وفا)

 صالة العيد في ساحة بلدية 
حلحول ألول مرة منذ سنوات 

الخليل- الحياة الجديدة - أدى محافظ الخليل 
كامــل حميد صــالة العيــد في ســاحة بلدية 
حلحول ألول مرة منذ سنوات طويلة تقام فيها 
الصالة في ساحة عامة وذلك بمشاركة اآلالف 
من المواطنين الذين احتشــدت بهم الســاحة 
والمناطق المحيطة بتنظيم من بلدية حلحول 

برئاسة وجدي ملحم.
وقدم حميــد التهاني باســم الرئيس محمود 
عباس «ابومازن» للمواطنين لمناســبة حلول 
عيد الفطر السعيد متمنيا لهم الخير والبركة 
وأن يحمــل العيــد المقبل معه أحالم شــعبنا 

بإقامة دولتــه المســتقلة وعاصمتها القدس 
الشريف واالفراج عن األسرى. ووسط اجواء من 
الفرحة والبهجة استمع المحافظ والمواطنون 
لخطبة العيد التي حملت فضائل الشهر الكريم 
والقيم الســلوكية واالخالقية ومعاني االخوة 
والمحبة بين كافة ابناء الشعب. يذكر أن هذه 
اول مرة تقام فيها صالة العيد في ساحة عامة 
في محافظة الخليل منذ ســنوات طويلة حيث 
أكــد المصلون ضرورة تعميــم هذه الظاهرة 
وذلك احياء لسنة النبي عليه الصالة والسالم 

بإقامة صالة العيد في العراء.

 البعض شكك في نوايا القائمين عليها

اإلفطارات الرمضانية بين القبول والرفض 
جنيــن- الحياة الجديــدة- عاطف أبــو الرب- رحل 
رمضــان ورحلت معه موائد الرحمــن، وما اصطلح 
عليــه باإلفطــارات الجماعية. رحــل رمضان يحمل 
معه مئات الصور أليتام ومساكين نالهم نصيب من 
الخير في رمضان، فتبوأ بعضهم مقاعد في مطاعم 
راقية، ليس بوسع أحدهم دخولها في األيام العادية.

 وبــرزت خــالل هــذا الشــهر انتقــادات لمثــل هذه 
اإلفطارات، وشــكك البعض بنوايا القائمين عليها، 
وآخرون اعتبر نشــر صور من هــذه اإلفطارات فيه 
إســاءة لأليتام ولمن يشاركون في هذه اإلفطارات، 
ترى كيف ينظر البعض لإلفطارات ونشر الصور في 

الصحف وعبر التلفزيونات؟؟؟
إبراهيم الراشد مدير هيئة األعمال اإلماراتية: الشرع 

حث على تفطير الصائم
إبراهيم راشــد مدير هيئة األعمــال اإلماراتية في 
الضفة يقول : إن ما يجب فهمه أن الشرع اإلسالمي 
حث على تفطيــر الصائم، وبالمناســبة من يفطر 
الصائم ينال عليه أجراً أكان الصائم فقيراً أم غنياً، 
مع قناعتي أن االفطارات يجب أن تكون فقط للمراكز 
اإليوائية من أيتام ومعاقين ومسنين، كما أن إحياء 
سنة االفطارات الجماعية تحيي أجواء إيمانية راسخة 
بالتراث اإلسالمي. المسألة األخرى تتعلق بالشعب 
الفلسطيني فالمسالة ليست طعاما وشرابا وتصويرا 
ودعاية، بل هي إبراز ألشــكال حضارية بالتواصل 
االجتماعي مع هذه الشــرائح، بما يعني أنها احترام 
وتقدير لهذه الفئات. ورغم كل هذه األهمية فيجب 
عدم التغاضي عن عشــرات السلبيات التي تمارس 
فــي االفطارات الجماعية من غنــاء فاحش، وتبذير 
مبالغ فيه، وإساءة للفئات المستفيدة من اإلفطارات 
من خــالل التصوير المبتذل، إضافة إلى تخصيص 
طــاوالت لعلبة القوم مميزة عن بقية المشــاركين 
فــي اإلفطــارات، لذا يجب ضبط المســألة في إطار 
يحفظ الكرامة لجميع المشاركين، واعتبار أن هذه 

اإلفطارات تكريمية.
 وبخصوص هيئة األعمال فإن ما نســبته ١٠٪ من 
إجمالي موازنات شهر رمضان تخصص لإلفطارات 
فيما تهب البقية لمشاريع أخرى، كما أنها محصورة 
على طبقــة محددة من المراكــز اإليوائية، لكن ما 
يجــري من بعض الجهات تنظيم افطارات ظاهرها 

الشكل اإلنساني ولكن يرافقها بذخ وإلقاء بأطنان 
من الطعــام، وغناء فاحش ال تليق بحرمة الشــهر 
الكريــم، وأرى أن هــذا الذي أدى لنفــور الناس من 
هذه االفطارات فاختلط الطالح بالصالح، وبالمناسبة 
الكثيــر من االفطارات ال تقدم للمؤسســات تمويال 
إضافيا، وإنما هي بأغلبها صدقات يشترط المحسن 
فيهــا ان تنفــذ كافطارات للصائمين، والمســلمون 
عند شــروطهم. ولكن المســألة تحتــاج لتقوى من 
المؤسســات والمطاعــم والصائميــن حتــى يكون 

مشروع إفطار الصائم كما يحب ربنا ويرضى. 
الناشــط عمر منصــور: رمضــان يعــزز العالقات 

اإلنسانية 
جاء رمضان ليعزز العالقات االجتماعية بين البشر، 
وليعــزز مفاهيــم التكافــل االجتماعــي، هذه هي 
رسالته اإلنسانية والروحية, التكافل والتراحم نحن 
فــي أمس الحاجة له في ظــل الظروف االقتصادية 
الصعبــة، وفي ظل تراجع فــي المنظومة القيمية، 
ولكن ما يحصل لألســف في كثيــر من األحيان هو 
ابتعــاد عن الرســالة والجوهر واهتمام بالقشــور، 
والتركيز على البعد اإلعالمي واالستثمار الحزبي أو 
المؤسسي، وهذا يفقد الفكرة قيمتها، ويأتي بنتائج 
عكســية. على أية حال تبقــى اإلفطارات الجماعية 
ضرورية، ولكن ال بد من مراجعة سلوكيات البعض. 
محمــد اســعيد: إذا كان الغــرض التحفيــز فهو أمر 

مندوب 
يرى مفتي قوات األمن الفلســطينية الشيخ محمد 
أبو اســعيد أنه إذا كان القصد من نشر هذه األخبار 
التحفيــز للناس وتشــجيعهم للمســابقة فهي أمر 
منــدوب لــه وهو جائز، وإذا كان للتســول عليهم أو 
للتبختر أو التفاخر فال تصح ويحرم ذلك واهللا تعالى 
أعلم، ويضيف إن نشــر األخبار أمر طبيعي جداً وال 
شيء فيه، وعلى من ال يفعل الخير أن ال يعلق على 

فعل الخير. 
اإلعالمي أميــن أبو وردة: المطلوب تدخل الوزارات 

ذات الشأن 
لوحظ العام الحالي، خصوصا خالل شــهر رمضان 
تنافــس الكثير مــن الجمعيات الخيريــة في إقامة 
إفطارات جماعية لفئات محتاجة سواء فقراء وأيتام 
وأبناء شــهداء، وإظهــار ذلك على وســائل اإلعالم 

بشــكل الفــت وكبير ومســهب، ســواء بالنشــر أو 
التصوير والبــث على المحطات المتلفزة، وهذا أمر 
يستوقف المراقب، بخاصة صناع الرأي من إعالميين 
ونخب مجتمــع محلي، بحيث تحولــت الظاهرة إلى 
ميــدان للتقييم وإبــداء اآلراء، والكل يدلو بدلوه ما 
جعلها قضية رأي عام، الكل يجمع ان هناك استغالال 
لتلــك الفئــات لصالح تحقيق مصالح إما شــخصية 
للقائميــن على تلك الجمعيات، أو من باب التنافس 
بين تلك الجمعيات ما شوه األهداف السامية من تلك 
األنشــطة وجعلها استغالال سلبيا وانعكس بالسلب 

على القائمين عليها رغم أن البعض نيته صافية.
صحيــح أن أطفال األيتام والشــهداء بحاجة لرعاية 
لكن الرعاية بحاجة لدراســة معمقة تكفل احترام 
مشــاعرهم ومشــاعر أســرهم، وعــدم إظهارهم 
بمظهر المتسول أمام وجبة إفطار قد يدفع أضعاف 
ثمنها عندما يتوجه من منزله إلى القاعة أو المكان 
الــذي تعقد فيه، باعتقادي أن األمر بات يســتدعي 
تدخل الــوزارات التــي تتابع عمل تلــك الجمعيات، 
وترشــيد أنشطتها بما يكفل احترام مشاعر الفئات 

التي يتعاملون معها خاصة أبناء الشهداء.
إعالميــاً أرى أن ســعي أصحــاب تلــك الجمعيــات 
والمؤسســات للنشــر اإلعالمــي يعطــي شــكوكا 
مشروعة حول أهدافهم ما يزيد من مساحة الريبة 
والتوجس بالرغم مــن عدم الرفض المطلق لتلك 
األنشــطة. والمطلوب عدم االستغالل اإلعالمي لها 

بطريقة الفتة وواسعة. 
عليه المطلوب عدم الدخول في مناكفات التنافس 
بيــن المؤسســات والجمعيــات، واســتغالل الصور 
إعالمياً، وباعتقادي الهدف من إبراز الصور التسليط 
اإلعالمــي، وحــب الظهور وتســجيل مواقــف أمام 

المؤسسات الممولة والجهات المنافسة.
مهما يكن فإن تنظيم اإلفطارات الرمضانية يبقى 
قضية رأي عام، ومؤازرة الفقراء وأصحاب الحاجات 
قضية ذات أهمية، وإذا كان هناك بعض االنحرافات 
عن الهدف من وراء هذه اإلفطارات يجب تصحيحه، 
والحفاظ على فرحة الفقراء، ألن األمر ال يقف عند 
وجبة طعام، فدخول إنسان بسيط أو فقير أو يتيم 
ألحد المطاعم له تأثير إيجابي على نفســه، ولكن 
بشرط عدم المساس بكرامة اإلنسان الفلسطيني. 

 بدعوة من المركز الثقافي األسقفي

"الزبابدة للدبكة والفنون الشعبية" 
تحيي أمسية فنية في شفاعمرو

جنين- الحيــاة الجديدة- أحيت فرقــة الزبابدة 
للدبكــة والفنــون الشــعبية أمســية فنيــة في 
شفاعمرو، بدعوة من المركز الثقافي األسقفي 
التابــع لكنيســة القديــس بولــس األســقفية 
بمشــاركة واســعة من أهل المدينــة، ووفد من 
لــوس انجلــوس االميركيــة وبريطانيــا وعــدد 
من المدعويــن. ورحب القس فــؤاد داغر راعي 
الكنيســة كلمة رحب فيها في الحضور والفرقة 
والمشــاركين مبينا أهميــة التواصل بين األهل 

في الضفة وداخل الخط األخضر اليصال رسالة 
ســالم ومحبة وإخاء. كما ألقــى توفيق عبد اهللا 
مديــر فرقة الزبابــدة كلمة فــي بداية العرض 
الفني أكد فيها أن الفرقة تحمل رســالة ســالم 
ومحبة وإخاء برقم واحد اســمه فلســطين رغم 
الحواجز المصطنعة، متمنيا اســتمرار التواصل 
والتعاون بين الجميع. وقدمت الفرقة على مدى 
ســاعة ونصف عرضا فنيا ضمن وصالت تراثية 
وفنية وغنائية تفاعل معها الحضور بشكل الفت.

 بلدية السموع تحتفي بطلبة الثانوية العامة
الخليــل – الحيــاة الجديــدة - نظمــت بلدية 
السموع حفلها السنوي لتكريم طلبة الثانوية 
العامة وســط حضــور جماهيري كبيــر. وبدأ 
الحفــل بالقــرآن الكريــم فالنشــيد الوطني 
وقــراءة الفاتحة على ارواح الشــهداء، ورحب 
رئيــس البلدية يوســف الســالمين بالحضور 
مهنئا الطلبة وذويهم بالنجاح، عارضا انجازات 
البلدية ومشــاريعها المستقبلية مشددا على 
اهمية التعــاون الوثيق بين البلدية والمجتمع 
المحلــي ثم تحــدث أ.فوزي ابــو هليل-مدير 
تربية جنوب الخليل مشــيرا الى نسب النجاح 
المســجلة مقارنــة بمديريات الوطــن، داعيا 
الــى بذل مزيد من الجهــود لالرتقاء بالعملية 

التعليمية.
 وفــي كلمتــه نيابة عــن الهيئات التدريســية 
دعــا موســى ابو عــواد مديــر مدرســة ذكور 
الســموع الثانويــة اوليا ء االمــور الى ضرورة 
االنتبــاه في اختيــار تخصصــات ابنائهم في 

الجامعات. وفي كلمة الناجحين، اهدى الطالب 
المتفوق والحاصل على معدل 97.4 في الفرع 
العلمي عماد جمال ابوالجدايل النجاح للشهداء 
واالســرى والجرحى شاكرا دور بلدية السموع 

ورعايتها.
وفي كلمته نيابة عن رعاة الحفل، اكد محمد 
الرواشدة ضرورة دعم العملية التدريسية في 

البلدة ورعاية المؤسسات المحلية لها.
وفي النهاية تــم تكريم الهيئات التدريســية 
لمــدارس البلدة ورعاة الحفــل وكافة الطلبة 
الناجحيــن وعددهم 256 طالبا وطالبة منهم 
40 طالبا وطالبة تجاوزت معدالتهم %90. كما 
وتخلــل الحفل عرض فني لزهرات مدرســة 
بنــات خليــل الوزير،وجدير بالذكــر ان الحفل 
تم برعاية: شــركة اقصى الجنوب، مجموعة 
الحوامدة االستثمارية، األمير للصرافة، شركة 
الســعد للرخام وشــركة االصدقــاء. فيما ادار 

عرافة الحفل محمد حوامدة.

 لمناسبة اليوم العالمي للشباب

«شمس» يطالب باستراتيجية وطنية يشارك في صياغتها الشباب
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
طالــب مركــز إعــالم حقوق 
طيــة  ا يمقر لد ا و ن  نســا إل ا
«شــمس» بضــرورة احترام 
حقــوق الشــباب مــن خــالل 
العمل علــى إضافة تعديالت 
خاصــة بقانــون االنتخابــات 
بمــا  والمحليــة  التشــريعية 
لشــباب  ا إشــراك  يضمــن 
انتخاباً وترشيحاً، وبدور أكبر 
المدني  المجتمع  لمؤسســات 
والشــابات،  الشــباب  اتجــاه 
وصياغة إســتراتيجية وطنية 

يشــارك في رســمها معالمها 
الشــباب والشــابات، وتشجيع 
وتبنــي الحكومــة للمبادرات 
علــى  والعمــل  الشــبابية، 
إيجاد فــرص عمل والحد من 
البطالــة، واســتثمار وتفعيل 
المختلفــة  وســائل اإلعــالم 
لتوجيــه الشــباب والشــابات، 
الخــاص  القطــاع  ومطالبــة 
للمساهمة بفعالية في دعم 
برامج المسؤولية المجتمعية 
والشــبابية، وإتاحــة الفرصة 
ودعــم  الشــبابي،  للتبــادل 
الشبابية،ونشر  المؤسســات 
ثقافــة التســامح والتعايــش 
بيــن الشــباب. جــاء ذلك عبر 
بيــان صحفي أصــدره مركز 
اليــوم  «شمس»،لمناســبة 
العالمي للشباب الذي يصادف 
12 آب المعتمــد مــن طــرف 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 

عام 2000.

وشــدد المركز على أن تزايد 
ب  للشــبا لكمــي  ا لحجــم  ا
والشــابات كأفــراد وكطاقات 
كامنــة يتطلــب اقترابــاً أكثر 
من همومهــم واهتماماتهم 
فــي  والبحــث  وقضاياهــم 
جيههــم  تو صيــغ  فضــل  أ
وتثقيفهم وكيفية اســتثمار 
قدراتهــم بصــورة أفضــل، 
ومــن ثم كيفية إدماجهم في 
المؤسســات الحكومية وغير 
الحكوميــة باعتبارهــم رأس 
مال بشري فاعل، األمر الذي 
يحتاج إلى فهم فئة الشــباب 
من الداخل، وال يمكن التعبير 
عنهم أو الحديث باســمهم إذ 
ال بد من أن تســمع مؤسسات 
الســلطة ومنظمات المجتمع 
المدني أصواتهم ومطالبهم، 
والشــابات كفئــة  فالشــباب 
عمريــة هــم األكثــر عرضة 
للتغيرات االجتماعية والثقافية 

تذبــذب  وفــي  والسياســية 
عالقاتهــم وتفاعالتهم وهي 
باالهتمــام  فئــة ال تحظــى 
الكافــي مــن حيــث األبحــاث 
والدراســات المواكبــة لتعدد 
وتنــوع أنمــاط التفاعــل بين 
الشــباب والعولمــة وتســارع 
حركتهــا، وهو مــا يوجب في 
الراهنــة  السياســات  رســم 
والمســتقبلية معرفة أنماط 
التفاعل بين الشباب والعولمة.

وأوضــح مركز «شــمس» أن 
مشــكلة البطالة هي مشكلة 
اقتصادية، كما هي مشــكلة 
نفســية، واجتماعية، وأمنية، 
وسياسية في آن واحد، وجيل 
الشــباب والشــابات هو جيل 
العمل واإلنتاج؛ ألنه جيل القوة 
والطاقــة والمهــارة والخبرة. 
غالبيــة  ان  المركــز  وقــال 
الشــباب ال يثقون فــي البناء 
السياسي والحزبي الذي أصبح 
بالنسبة لهم غير قابل للتغيير 

إدراك  أن  كمــا  واإلصــالح، 
الشباب ألهمية المشاركة في 
الحياة السياسية ضئيل للغاية 
رغــم الدعايــة المكثفــة من 
قبل أجهزة اإلعالم الحكومية 
واألهليــة والخاصــة، كما أن 
برامج التوعيــة المقدمة من 
أو غيــر  الحكوميــة  الجهــات 
الحكومية لــم تؤثر جدياً في 
دفع الشــباب نحو االســتجابة 
لمثــل هــذه البرامــج، األمــر 
الذي يجعلنا ندعو إلى ضرورة 
تكثيف الجهود من أجل إقناع 
الشــباب بضرورة المشــاركة 
فــي الحيــاة العامــة. إن هذا 
المســؤولين  يفــرض علــى 
والمهتمين بالعمل مع الشباب 
أن يلتفتوا لهذه المشكلة التي 
تحــول دون مشــاركتهم في 
الحيــاة السياســة، مــن خالل 
توفيــر برامــج خاصــة لهــم 
للتوعية بضرورة مشاركتهم 

في الحياة السياسية.

 نقابة الصحفيين تستنكر اغتيال الصحفي قوصاد
القــدس المحتلــة - الحياة 
نقابــة  نعــت   - الجديــدة 
الفلســطينيين  الصحفييــن 
الصحفــي الفلســطيني عز 
الديــن قوصاد الــذي قضى 
الماضــي  الجمعــة  شــهيدا 
فــي مدينة بنغــازي الليبية، 
النقابــة عملية  واســتنكرت 
االغتيال المدبــرة للصحفي 
قوصــاد وطالبت الســلطات 
الليبية بالكشف عن الفاعلين 
للعدالــة، كمــا  وتقديمهــم 

طالبت بضرورة توفير األمن 
والحمايــة لكافة الصحفيين 

العاملين في ليبيا.
واستناداً لتوثيق النقابة فان 
الصحفي الشــهيد عز الدين 
قوصاد الذي ينحدر من مدينة 
صفد ويعمل فــي قناة ليبيا 
الحرة غير الحكومية، تعرض 
الطالق نار مباشــر من قبل 
مســلحين مجهوليــن اثنــاء 
قيادته ســيارته فــي مدينة 
بنغــازي بليبيا ليفارق الحياة 

مباشرة.
وتقدمــت النقابــة بتعازيهــا 
الحــارة الى عائلــة الصحفي 
ة  ســر ال ا لــى  ا و لشــهيد  ا
لفلســطينية  ا لصحفيــة  ا
غيــاب  معتبــرة  والليبيــة، 
قوصاد خسارة كبيرة لالسرة 
الصحفية الفلسطينية، وثمناً 
الباحثون  يدفعه الصحفيون 
عن الحقيقة علــى يد جهات 
االجرام وصيادي الصحفيين.


