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   السلطة الوطنية الفلسطينية
السلطة القضائية

محكمة بداية رام اهللا
الرقم: 2012/131 استئناف

1/27د

مذكرة دعوى مستأنف عليه بالنشر صادرة عن محكمة بداية 
رام اهللا بصفتها االستئنافية في الدعوى رقم 2012/131

الى المستأنف عليه: ميشيل فريد ميخائيل صابات من القدس- عقبة 
البطيخ.

يقتضي حضورك الى محكمة بداية رام اهللا يوم الثالثاء 2013/1/29 
الساعة التاسعة صباحا للنظر في الدعوى االستئنافية المدنية رقم 
2012/131 التي اقامها عليك المســتأنف عنان غازي حســن بركات 
من القدس بواســطة وكيله المحامي عالء علــي فريجات وموضوع 
االستئناف: القرار الصادر بتاريخ 2012/4/10 عن محكمة صلح رام 
اهللا في الدعوى المدنية رقم 2010/326 والقاضي بالزام المستأنف 
بدفع مبلغ ثمانية االف وسبعمائة وستة وسبعون دوالرا اميركيا لصالح 
المســتأنف عليها مؤسسة كاريتاس القدس مع الرسوم والمصاريف 

والفائدة القانونية واتعاب المحاماة.
ويمكنــك الحضور الى قلم المحكمة واالطالع علــى اوراق الدعوى، 
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر يوما من تاريخ 
تبليغك بالنشر بإحدى الصحف المحلية عمال بالمادة 212 من قانون 
اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، واذا لم تضر 
او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون.
نذير طه
رئيس قلم محكمة بداية رام اهللا

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا
رقم الملف: 128/ج/2013  

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدمت الى دائرة االراضي رام اهللا الســيدة خولة 
كايد عبد اللطيف عاروري وذلك بصفتها وكيلة دورية بموجب الوكالة 
الدورية رقم 2013/915 تاريخ 2013/1/22 الصادرة من كاتب عدل 
رام اهللا وذلك بمعاملة بيع على القطعة 63 حوض رقم 2 من اراضي 
برهام، 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): مجد محمود محمد ابو عين.

اسم الوكيل: خولة كايد عبد اللطيف عاروري.
دائرة االراضي رام اهللا
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السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا

رقم الملف: 129/ج/2013  

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد رياض احمد 
يوسف عيسة  وذلك بصفته  وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 
2012/16509 تاريــخ 2012/10/9 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا 
وذلك بمعاملة بيع على القطع 402 و405 و407 و403 و406 حوض 
22 جبــل الطويــل- البيرة، حوض رقم 22 جبل الطويل من اراضي 
البيرة، 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): حليمة احمد حسين ايتم.

اسم الوكيل: رياض احمد يوسف عيسة.
دائرة االراضي رام اهللا
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السلطة الوطنية الفلسطينية

سلطة االراضي
دائرة االراضي في سلطة اراضي رام اهللا

رقم الملف: 127/ج/2013  

اعالن صادر عن دائرة االراضي رام اهللا
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة االراضي رام اهللا السيد رياض احمد 
يوسف عيسة  وذلك بصفته  وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 
2012/16509 تاريــخ 2012/10/9 الصادرة من كاتب عدل رام اهللا 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 399، حوض رقم 22 جبل الطويل 
من اراضي البيرة، 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): حليمة احمد حسين ايتم.

اسم الوكيل: رياض احمد يوسف عيسة.
دائرة االراضي رام اهللا
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السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

محكمة تسوية بيت لحم

تبليغ بواسطة النشر صادر عن محكمة 
تسوية بيت لحم في الدعوى رقم 2012/52

الى المعترض عليه اسحق الياس نقوال ابو رمان/ جبل المراح- بيت 
جاال، نعلمك بأنه قد تقدم المعترضة المحامية فايزة الشاويش- بيت 
لحــم بصفتها وكيلة عن ورثة المرحوم ابراهيم نصار الســقا وحنا 
ابراهيم السقا اعتراض يحمل الرقم 2012/52 وموضوعه اعتراض 
على تســجيل قطعتي االرض رقم 32، 19 من حوض رقم 28044 
مــن اراضي مدينة بيت جاال والتــي كانت تحمل االرقام 30، 27 من 

حوض 28047.
وبناء عليه تقرر تبليغك موعد الجلسة القادمة المحدد يوم االثنين 
الموافق 2013/2/11 في احدى الصحف المحلية وبالتعليق وااللصاق 
حسب القانون، وعليك مراجعة قلم محكمة تسوية بيت لحم او ارسال 
ممثل و/او وكيل عنك خالل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا التبليغ 
وخــالل الدوام الرســمي لالطالع على الئحة االعتــراض ومرفقاتها 
وتقديم الئحة جوابية خالل المدة المذكورة وبعكس ذلك ســتجري 

محاكمتك حضوريا حسب االصول والقانون.
شادي عياش
رئيس قلم محكمة تسوية بيت لحم
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فقد هوية
رام اهللا - اعلن انا لورين عبد الناصر سليمان شوامرة عن فقد بطاقتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 860046440 الرجاء ممن يجدها تسليمها 

ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المحكمة الشرعية 
في رام اهللا والبيرة
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مذكرة تبليغ حضور صادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة 
الشرعية في الدعوى اساس 2012/1139

الى المدعى عليه: اشــرف اســماعيل محيي الدين عابد، آخر عنوان 
له في بيت شــقيقه محيي الدين عابد، البيرة، جبل الطويل، طريق 
المحروقية، يقتضي حضورك الى محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية 
وذلك يوم االثنين الموافق 2013/3/4 الساعة التاسعة صباحا للنظر 
في الدعوى اساس 2012/1139 وموضوعها تفريق للغيبة والضرر 
المقامة عليك من قبل المدعية رهام يحيى عبد المجيد شــحادة من 
صفــا، فإذا لم تحضر في اليوم والوقت المحددين او لم تعتذر او لم 
ترســل وكيال ترى الدعوى بحقك غيابيا، وعليه قد تم تبليغك ذلك 
حسب االصول، تحريرا في 15 ربيع االول 1434هـ وفق 2013/1/27م.
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي
محمد قاسم عبد اهللا

دولة فلسطين
ديوان قاضي  القضاة

المحكمة الشرعية 
في رام اهللا والبيرة
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مذكرة تبليغ صادرة عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية
 الى السيدة: اميرة يسري محمد ابو غربية من سكان القدس،

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
اعلمــك بــأن زوجك عطية محمود عطية زعتري من ســكان القدس 
يرغــب الــزواج من احــدى الفتيــات المســلمات، وعليه تــم تبليغك 
ذلــك حســب االصــول، تحريــرا فــي 15 ربيــع االول 1434 هـ وفق 

2013/1/27م.
قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي
فاروق عطية عديلي

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس
رقم الملف:137/ج/2013

 إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلــن للعموم انه تقدم إلى دائرة تســجيل اراضي  نابلس الســيد 
زهــدي محمد زهــدي درويش وذلــك بصفته وكيــال دوريا بموجب 
الوكالــة الدورية رقــم 1216/2013/732   الصادرة من كاتب عدل 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 49 حوض رقم 59 من أراضي طلوزة 
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 : اسمهان راتب صالح دراوشه 
اسم  الوكيل: زهدي محمد زهدي درويش  

دائرة تسجيل اراضي  نابلس 
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   السلطة الوطنية الفلسطينية
 السلطة القضائية 

محكمة بداية نابلس 
1/27د

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة بداية
 نابلس بالقضية المدنية رقم 2011/939

الى ورثة المدعى عليه الثاني حسن عبد الرحمن حمادنه جمال وعبد 
الحكيــم ومجهوال محــل االقامة حاليا يقتضــى حضوركما الى هذه 
المحكمة بتاريخ 2013/2/28 الساعة الثامنة صباحا للنظر في الدعوى 
الحقوقيــة رقــم 2011/939 والتي اقامها عليكمــا عبد القادر محمد 
محمود حمادنه والتي موضوعها ابطال معاملة بيع ويمكنك الحضور 
الــى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بالمادة 62 
من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لســنة 2001 
فانه يقتضى عليك تقديم الئحة جوابية خالل مدة خمسة عشر يوما 
من تاريخ تبليغك النشر واذا لم تحضرا او ترسال وكيال عنكما تجرى 

محاكمتكما حضوريا.
رئيس قلم حقوق محكمة بداية نابلس 

السلطة الوطنية الفلسطينية
سلطة االراضي

دائرة اراضي نابلس
 

إعالن لتسجيل اموال غير منقول تسجيال جديدا 
صادر  عن دائرة تسجيل أراضي نابلس بشأن
 معاملة التسجيل الجديدة رقم 468/ق/2012

يعلن الطالع العموم انه تقدم طلب الى دائرة تسجيل اراضي نابلس 
لتســجيل المال غيــر المنقول المبينــة اوصافه وحدوده ومســاحته 
بالجدول ادناه تســجيال جديدا وعلى كل من يدعي بحق التصرف او 
المنفعة او الملكية او التعدي على حقوقه ان يتقدم باعتراضه الخطي 
الى مدير دائرة تسجيل اراضي نابلس خالل مدة خمسة عشر يوما 

من تاريخ نشر هذا االعالن في الصحف اليومية والمحلية.
 الجدول 

1. اســم وعنوان طالب التســجيل وليد مسعود محمود ابو السعود /
نابلس هوية رقم 953265550 

2. المدينة او القرية رفيديا 
3. أ- اسم موقع االرض  مرج الفودة  ب- نوع االرض  وقف تخصيصات 

4. رقم الحوض 9 رقم القطعة 160/4 بموجب قيود المالية
5. رقم الحوض 7 رقم القطعة 121  بموجب جدول االدعاءات 
6. المساحة بموجب قيود المالية                    م2                  د  

700                                                         
7. المساحة بموجب المخطط                        م2                  د
                  656                                                                     

8. الحصص المطلوب تسجيلها   1/1
 9. الحدود بموجب المخطط:

شماال-  طريق عرض 4 متر مربع 
جنوبا-  قسيمة 6من نفس القطعة 160 من حوض 9 يملكها جريس 

حبيب خوري 
شرقا-  شارع عرض 12 متر 
غربا-  طريق عرض 3 متر 

 10. كيفيــة االيلولــة لطالب التســجيل عن طريق الشــراء بموجب 
الوكالة الدورية رقم 565/2004/3658 عدل نابلس المعطوفة على 
الوكالة الخاصة رقم ســجل 447ص2004/54 والوكالة العامة رقم 
391/98/7422 عــدل نابلس المعطوفــة على الوكالة الدورية رقم 
391/98/7534 والمعطوفــة على قرار التحكيــم في القضية رقم 
93/120 والمنفذ اجرائيا بالقضية 94/74 تحريرا في 2013/1/27 

سلطة االراضي 

تنويه1/27د
ورد سهوا في االعالن الصادر عن دائرة تسجيل اراشي قلقيلية الذي يحمل رقم ملف 20/ج/2013 
المنشور في جريدة الحياة الجديدة الصادره بتاريخ 2013/1/27 على الصفحة الثالثة اسم الموكل ( 
المالك ) واصف موسى ابراهيم نوال والصحيح هو واصف موسى ابراهيم نزال . لذا اقتضي التنويه 

ابو بكر وقراقع خالل لقائهما امس.

محافظ سلفيت يبحث مع قراقع أوضاع األسرى 
سلفيت – الحياة الجديدة- استقبل 
محافــظ ســلفيت عصــام ابــو بكر 
امس وزير االســرى عيســى قراقع، 
وبحثــا االوضــاع الصعبــة التي يمر 
بهــا االســرى، وخاصــة فــي الفترة 
االخيرة التي اخذت فيها ادارة السجون 
االســرائيلية تضيــق الخنــاق علــى 

االسرى.

القــوى  المحافــظ بموقــف  واشــاد 
الوطنية ومؤسسات محافظة سلفيت، 
الداعم والمساند لالسرى وقضيتهم 
العادلــة والتــي كان اخرها االضراب 
عــن الطعام واقامة خيمة االعتصام 
للتضامــن  الحريــة»  بــاب  «خيمــة 
مع االســرى وخاصة االســير ســامر 
العيساوي الذي يخوض مكرة االمعاء 

الخاوية منذ اشهر هو ورفاقه.
واكــد الوزير قراقع علــى ان الوزارة 
تعمل على كافة المســتويات لدعم 
ســجون  داخــل  االســرى  صمــود 
ومعتقــالت االحتــالل، داعيــا الكبر 
تجمع شعبي ورسمي لمساندة قضية 
االسرى ووضع حد لسياسة العنجهية 

االسرائيلية.   

قوى رام اهللا: المصالحة ممر اجباري 
ويجب على الجميع حمايتها من التخريب 

القــوى  اكــدت   - اهللا  رام 
مية  ســال ال ا و طنيــة  لو ا
لمحافظــة رام اهللا خــالل 
اجتماعها االسبوعي امس 
على اهمية انجاز المصالحة 
ورحبــت باســتكمال لجنة 
االنتخبات المركزية لعملها 
المقرر يوم االربعاء المقبل 
علــى  الخطــوات  كاولــى 
طريــق انجــاز المصالحة، 
االطــار  اجتمــاع  وكذلــك 
القيــادي لتفعيــل منظمة 
بدايــة  المقــرر  التحريــر 
المقبــل، مؤكــدة  شــباط 

ان المصالحــة هــي ممــر 
اجباري ينبغي على الجميع 
تحمل مسؤولياته النجاحها 
وتذليــل الصعوبات ووقف 
التصريحات التي تتنافى مع 
الروح االيجابية التي سادت 
في الفترة االخيرة، والقيام 
بكل الخطوات الالزمة من 
اجل انجاح الجهود المصرية 

التمام المصالحة.
واكــدت القوى على اهمية 
المشــاركة فــي المؤتمــر 
تنظمــه  الــذي  الشــعبي 
الهيئة العليا لمتابعة شؤون 

االســرى والمحرريــن في 
قاعة الهــالل االحمر اليوم 
االثنيــن باعتبــاره محطة 
مهمــة لتفعيل المشــاركة 
الشــعبية لنصرة االســرى 

في سجون االحتالل.
كمــا دعت للمشــاركة في 
يــة  هير لجما ا ليــة  لفعا ا
غــدا الثالثــاء باالعتصــام 

الــذي تنظمه  االســبوعي 
لمتابعــة  العليــا  الهيئــة 
امــام  االســرى  شــؤون 
الصليــب االحمــر الســاعة 
الحادية عشرة صباحا حيث 
ســيكون التجمع على دوار 
المنارة برام اهللا بعد انتهاء 
االعتصام االســبوعي في 

ساحة الصليب االحمر.
 

"حسام" تطالب منظمات الطفولة الدولية 
بالسماح ألطفال أسرى غزة بزيارة آبائهم

 غــزة - الحيــاة الجديدة - طالبــت جمعية األســرى والمحررين 
"حســام" المنظمــات والمؤسســات الدولية التــي تعنى بحقوق 
األطفال في العالم وعلى رأســها منظمة اليونيســيف والحركة 
العالمية للدفاع عن األطفال بالتحرك للضغط علي دولة االحتالل 
للســماح ألطفال أســرى قطاع غزة بزيارة آبائهم القابعين في 
ســجون االحتــالل. وقالت الجمعية بأن االحتــالل ال يزال ينتهك 
حقوق األســرى بحرمانه ألطفال أســرى غزة مــن زيارة آبائهم 
في ســجون االحتالل عمال بمعاييره المجحفة التي فرضها علي 
زيارة أهالي أسرى قطاع غزة. وأوضحت الجمعية بأن ما نسبته 
60 % من أســرى قطــاع غزة البالغ عددهم 470 أســير هم من 
فئة المتزوجين ولديهم المئات من األبناء غالبيتهم من األطفال 
لم يتمكنوا من زيارة آبائهم منذ أكثر منذ ســت سنوات. وأكدت 
الجمعية أن االحتالل قد أفرغ زيارة أهالي األسرى من مضمونها 
في ظــل حرمانه لشــريحة كبيرة من األهالــي وخاصة أطفال 
األسرى من الزيارة ومن خالل سعيه إلى تحويل اآللية التجريبية 
لبرنامج الزيارة من عملية مؤقتة إلى وضع دائم، حيث أصبح ال 

معنى لبرنامج الزيارة وسط هذه المعايير الظالمة.

عمان: الزعنون يلتقي 
مساعد وزير خارجية إيران

عمــان - الحيــاة الجديدة - اســتقبل ســليم الزعنــون رئيس 
المجلس الوطني في مكتبه في العاصمة األردنية عمان صباح 
أمس مســاعد وزير خارجية إيران  حســين أمير عبد اهللا هيان 

والوفد المرافق له.
ووضع رئيس المجلس الوطني مساعد وزير الخارجية اإليراني 
في صورة التطورات على صعيد القضية الفلسطينية، كما جرى 
خالل اللقاء استعراض مجموعة من القضايا، وعلى رأسها قبول 

فلسطين في األمم المتحدة كعضو مراقب. 
وقدم مســاعد وزير خارجيــة إيران التهنئــة لرئيس المجلس 
لمناسبة قبول فلســطين في األمم، مؤكدا حرص إيران على 

القضية الفلسطينية.

مركز "شمس" ينتج فيلما يرصد
 به ابرز االنتهاكات اإلسرائيلية  

رام اهللا - الحياة الجديدة - بهدف رصد االنتهاكات اإلسرائيلية 
لحقوق اإلنســان في األراضي الفلســطينية المحتلة. وضمن 
جهــوده المتواصلــة لفضح جرائــم االحتالل اإلســرائيلي في 
األراضــي الفلســطينية أنتــج مركــز إعــالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطيــة "شــمس" فيلمــاً وثائقيــاً حــول االنتهــاكات 
اإلسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، بعنوان "صفحات سوداء"، 
وبيــن الفيلم مــدى تأثير االنتهاكات اإلســرائيلية على حقوق 
الشعب الفلسطيني. ويستضيف الفيلم نخبة من الشخصيات 
ذات الصلة منهم الوزير عيســى قراقع وزير األسرى، واألستاذ 
شــعوان جبارين مدير مؤسسة الحق، واألستاذة رندة سنيورة 
المديرة التنفيذية للهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، والدكتور 
ياســر العموري أســتاذ القانــون الدولي في جامعــة بيرزيت، 
والمحامية سحر فرانســيس مدير مؤسسة الضمير، واألستاذ 
عصــام عــاروري مدير مركــز القــدس للمســاعدة القانونية 
وحقوق اإلنســان، واألستاذ قدورة فارس رئيس نادي األسير، 
واألســتاذ جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار 
واالســتيطان، واألســتاذ حلمي األعــرج مدير عــام الدفاع عن 
الحريــات والحقــوق المدنية، واللــواء طالل دويــكات محافظ 
طولكرم "ســابقاً"، والدكتور صائب عريقات كبير المفاوضين 

الفلسطينيين.

نقابة الصحفيين تستنكر كيل حماس 
التهم جزافا بحق أعضائها في غزة 

رام اهللا - وفا- استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة 
بيان مكتب سلطة حماس اإلعالمي في قطاع غزة، الذي حاول 
تبرير اســتمرار اعتقال الصحفييــن من قبل جهاز أمن حماس 

الداخلي.
واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته أمس، أن كل ما سيق 
مــن تهم بحق الصحفيين في بيان مكتب إعالم ســلطة 
حماس بغزة هي تبريرات مرفوضة بشــكل مطلق وغير 
 مقبولــة على اعتبار أنها حاولت اختالق تهم بال مشــتك
وال ســند قانوني لها، خاصة أن عملية االعتقال وحســب 
اعتــراف بيان مكتب إعالم ســلطة حمــاس تندرج ضمن 
العمــل اإلعالمي وحرية الــرأي والتعبير، ولم تقم باتباع 

اإلجراءات القانونية السليمة في ذلك.
وأكدت النقابــة أنها تابعت قضية الصحفيين المعتقلين 
في ســجون أمن حماس الداخلي من خالل االتصال بكل 
الجهــات الوطنيــة والحقوقيــة والفصائل الفلســطينية 
وأعضاء المجلس التشــريعي، وبينت أن أغلب المعتقلين 
هم أعضاء في نقابة الصحفيين الفلســطينيين والجزء 

اآلخر مدونون في بعض المواقع اإللكترونية.
وأدانــت النقابــة فــي بيانهــا، محاولــة زج الصحفييــن 
المعتقلين في قضايا أمنية بحتة حسب وصف البيان، فيما 
كل المبررات التي ساقها المكتب اإلعالمي التابع لسلطة 

حماس هي قضايا تتعلق بالنشر والعمل اإلعالمي.

«الشبكة» تنظر بخطورة بالغة 
تجاه اعتقال الصحفيين في غزة

غــزة - الحياة الجديدة - قالت شــبكة المنظمات األهلية 
الفلسطينية في بيان لها أمس انها تنظر بخطورة بالغة 
الستمرار اعتقال واستدعاء األجهزة األمنية في قطاع غزة 

لعدد من الصحفيين بقطاع غزة.
ورأت الشــبكة بــأن هــذه الخطوة ال تنســجم مــع أجواء 

المصالحة الحالية بل تعمل على تعكيرها.
وتشدد على إن خطوات المصالحة التي تسير إلى األمام 
عبــر إعادة تفعيل كل مــن لجنة المصالحــة المجتمعية 
والحريات العامة واالنتخابات إلى جانب تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنيــة وتفعيــل اإلطــار القيــادي لـــ (م.ت.ف) ال 
تستكمل إال بتوفير األجواء المناسبة وفي مقدمتها احترام 

الحريات العامة وحقوق اإلنسان وكرامته الوطنية.
وطالبت الشــبكة الجهات المختصة باإلفراج الفوري عن 

المعتقلين على طريق احترام وصيانة الحريات العامة.

اتفاقية تعاون بين بلدية كفر ثلث 
وجمعية مزارعي قلقيلية

قلقيليــة – الحياة الجديدة – وقعت بلديــة كفر ثلث وجمعية 
مزارعي محافظة قلقيلية اتفاقية تعاون تقوم بموجبها جمعية 
مزارعي محافظة قلقيلية بانشاء 30 بيتا بالستيكيا لمزارعي 
بلدة كفر ثلث بمســاهمة يتم تحديدها الحقا اضافة الى شق 
طرق زراعية في البلدة. وتأتي هذه االتفاقية ضمن خطة بلدية 
كفرثلث الهادفة الى تخضير البلدة وزيادة االراضي المروية من 
خــالل ايجــاد مصادر مائية جديدة لخلق فرص عمل لعشــرات 
العائالت بالتركيز على زراعة المنتجات النادرة وغير التقليدية 
لتحقيق مردود مالي جيد على الجمهور وتحسين وضع الطرق 
الزراعية القائمة لتمكين المزارع من الوصول الى ارضه بسهوله 

لقطع الطريق على اي توسع استيطاني في المنطقة.


