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دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي نابلس

رقم الملف: 453/ق/2014

اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي نابلس
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل اراضي نابلس الســيد مفيد قاســم 
ابراهيم عقل وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 80612109 
بتاريخ 2014/5/29 الصادرة عن بعثة منظمة التحرير الفلسطينية –واشنطن 
وذلك بمعاملة بيع على القطعة 118 حوض رقم 24004 سجل 51 صفحة 14 
من اراضي نابلس فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة 
التســجيل خالل فترة عشــرة ايام من تاريخ نشر هذا االعالن وبخالف ذلك يتم 

السير باجراء المعاملة حسب االصول ووفقا للقانون.
اسم الموكل (المالك): سهيل محمد داود فارس

الوكيل: مفيد قاسم ابراهيم عقل
دائرة تسجيل اراضي نابلس

9/30د

   دولــة فلسطيــن

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية9/30د

المحكمة الشرعية في قلقيلية

مذكرة تبليغ انذار وموعد جلسة صادرة عن محكمة 
قلقيلية الشرعية في الدعوى أساس 2014/293

الى المدعي عليه: ابراهيم محمد موجود/ من يافا عرب سنة 1948م و مجهول 
محل االقامة حاليا وليس له تواجد في دولة فلسطين. أبلغك انه تقرر في جلسة 
يوم االحد الموافق 2014/09/28 م في الدعوى أساس 2014/293 وموضوعها 
تفريق للشقاق والنزاع والمقامة عليك من قبل زوجتك الداخل بها بصحيح العقد 
الشــرعي المدعيــة : غدير عبــد الفتاح عبد الرحيم داود/ من قلقيلية وســكانها 
وكيلتهــا المجامية ماجدة غنام , انذارك لمدة شــهر من تاريخ تبليغك وذلك من 
أجــل اصالح نفســك مع زوجتك المدعية غدير المذكــورة فاذا انتهى األجل ولم 
تنفذ ما تم اعذارك فسيجري بحقك اجراء االيجاب الشرعي, وتقرر تعيين موعد 
للجلســة القادمــة يوم االحد الموافق 2014/11/02 الســاعة التاســعة صباحا , 
وعليه جرى تبليغك ذلك حســب األصول , تحريرا في 04/ ذو القعدة/1435 هــ 

الموافق 2014/09/28 م.
قاضي قلقيلية الشرعي/الشيخ محمد قاسم عبد اهللا 

المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى

في الطيبة

9/30د

إعالن حصر ارث صادر عن المحكمة الشرعية للمنطقة 
الوسطى في الطيبة في قضية رقم 2014/2256

تقدمت الى هذه المحكمة المســتدعية حنان ذياب حاج يحيى من الطيبة بطلب 
حصــر ارث  زوجهــا المرحوم يوســف محمد حاج يحيى والــذي كان يحمل هوية 
رقــم : 052528825 وكان من ســكان :  الطيبــة والذي انتقل الى رحمته تعالى 
في تاريخ 2014/8/25 ،  وقررت انحصار ارثه الشرعي في أوالده : أمير ، عميد، 
روند ، رهام، وزوجته المستدعية حنان فقط ال غير .  وأرفقت تصريحا قانونيا 
يشهد على صحة طلبها  والذي تضمن بان ارث زوجها المرحوم :  يوسف  المذكور 
انحصر فيمن ذكر هنا  ، وانه ال وارث للمرحوم وال مستحق في تركته سواهم ، 
وطلبت المقررة إصدار حجة ميراث وفقا للشريعة اإلسالمية الغراء باتفاق الورثة 
، فمــن لديه اعتراض على مضمون هذه المضبطة فليقدمه الى هذه المحكمة 

خالل خمسة عشر يوما اعتبارا من تاريخ النشر .
تحريرا اليوم في  10/1 / 2014 م  وفق 6 /   ذو الحجة   / 1435   هـ 

رئيس  قلم المحكمة الشرعية للمنطقة الوسطى في الطيبة 
عاطف طه 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي طولكرم

رقم المعاملة: 1187/ج/2014

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلن للعموم انه تقدم الى دائرة تســجيل أراضي طولكرم الســيد سماء ياسر 
احمــد ابــو شــحاده  وذلك بصفته وكيال  دوريا  بموجــب  الوكالة  الدورية   رقم    
5403  / 2014   بتاريخ  20 / 7  /2014        الصادرة  عن عدل طولكرم .    وذلك 
بمعاملــة بيــع علــى القطعة رقم  65     حوض رقــم   8524  من أراضي  عنبتا  
.   فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض الى دائرة تسجيل أراضي 
طولكرم خالل فترة عشــرة أيام من تاريخ نشــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم 

السير بإجراء المعاملة حسب األصول والقانون.
اسم الموكل (المالك) : حلمية مصطفى عبد اهللا ابو شحادة .        

اسم الوكيل:  سماء ياسر احمد ابو شحاده .                                                                                                              
دائرة تسجيل أراضي طولكرم  

9/30د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة صلح طولكرم9/30د
دعوى رقم: 2013/1272

حقوق صلح طولكرم

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح طولكرم في الدعوى 
المدنية رقم 2013/1272 لتبليغ المدعي عليه بالنشر

الى المدعى عليه  :  جهاد عبد اهللا نجيب ابو الهيجا / مخيم نورشمس  ومجهول 
محــل اإلقامــة حاليا ، يقتضي عليــك الحضور الى محكمة صلــح طولكرم يوم 
2014/11/11 الســاعة التاســعة صباحــا للنظــر فــي الدعــوى الحقوقية رقم 
2013/1272 والتي أقامها عليك  المدعي : إبراهيم محمود إبراهيم الضبع  من 
طولكرم شارع العليمي بواسطة وكيله المحامي غيث ثابت وموضوعها : مطالبة 
ببــدل اجــرة  قيمتها 1200 دينــار أردني  ،  يمكنك  الحضــور الى قلم المحكمة 
شخصيا أو إرسال وكيال عنك لالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 
رقــم  62 مــن قانون أصــول المحاكمات المدنية والتجارية رقم2  لســنة 2001 
يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمســة عشــر  يوما من تاريخ تبلغك  

بالنشر وبخالف ذلك تجري محاكمتك  حضوريا .
رئيس قلم الحقوق في محكمة صلح طولكرم 
رائد زيدان 

بسم اهللا الرحمن الرحيم

إعالن صادر عن بلدية الزيتونة
 ( المزرعة القبلية – ابو شخيدم )

تعلن بلدية الزيتونة عن الغاء وبيع طريق تسوية تقع داخل المخطط الهيكلي 
ومــارة بالقطعة (23/1) حوض (15) من اراضي المزرعة القبلية وذلك حســب 
المخططات المعلنة والمودعة في مقر بلدية الزيتونة ويجوز ألي شخص وألي 
سلطة او مؤسسة رسمية او أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم 
واعتراضاتهم على الغاء الطريق المذكورة معنونة الى رئيس البلدية خالل مدة 

(15يوم ) من تاريخ هذا االعالن .
رئيس البلدية 
عبد اهللا لدادوة

9/30د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم9/30د

إعالن بيع بالمزاد العلني صادر عن دائرة تنفيذ طولكرم 
في القضية التنفيذية 2013/5770 تنفيذ طولكرم

المحكوم له :  ابتسام جميل محمد قاسم طولكرم 
المحكوم عليه : وائل عبد الكريم محمد قاسم / طولكرم .

بنــاء علــى قرار قاضــي التنفيذ فــي محكمة بدايــة طولكرم والصــادر بتاريخ 
2014/9/30 فــي القضيــة التنفيذية أعــاله فانه يعلن للعمــوم بانه معروض 
للبيــع فــي المزاد العلني مركبة نوع دايو لجينزا رقم 7485390 رقم الشــاصي 
k1.AVA69ZDVB061445  لــون المركبة فضي ســنة اإلنتاج 1997 اســتعمال 
المركبــة صالون خصوصي نــوع الوقود بنزين ذات غيار عادي ، وانه تم فحص 
عــن طريــق مخمن تبين ان المركبة تتراوح من 15000 – حتى 17000 شــيقل 
وبعــد الفحص تبين ان محرك المركبة غير موجود نهائيا اي ان المركبة بحاجة 
الى محرك وتكلفة المحرك حتى يصبح بصورة قانونية 3200 شيقل وهذا يعني 
ان قيمة المركبة بدون محرك 13800 شــيقل والمركبة ايضا بحاجة الى بعض 
الصيانة ليصبح ســعر المركبة النهائي 10500 شيقل فعلى من يرغب بالشراء 
والمــزاودة على هذه البضاعة عليه مراجعة دائرة تنفيذ طولكرم على ان يدفع 
عربونا مقداره %10 من القيمة المخمنة ومقدارها 1050 وذلك خالل خمسة عشر 
يوما من تاريخ النشر مع العلم ان رسم التسجيل والداللة تعود على المشتري مع 
العلم انه تم تعيين جلسة للبيع بالمزاد العلني للمرة االولى بتاريخ 2014/10/19 

الساعة العاشرة صباحا في دائرة تنفيذ طولكرم .
هذا بامر قاضي التنفيذ في محكمة بداية طولكرم 

تحريرا في 9/30 /2014 
مأمور التنفيذ /فارس شهوان

فقد هوية
طولكرم –  أعلن انا صبحة عبد الخالق عبد الرحمن ابو زينة  عن فقدان هويتي 
الشخصية التي تحمل الرقم 973062029 الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب 

مركز شرطه وله جزيل الشكر .

فقد هوية
طولكرم – كفر اللبد - أعلن انا عبد الفتاح احمد قاسم ثلثين عن فقدان هويتي 
الشــخصية التي تحمل الرقم 990451619  الرجاء ممن يجدها ان يســلمها الى 

اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

فقد هوية
طولكــرم – ارتــاح  - أعلن انا محمود مصطفــى محمد قفيني عن فقدان هويتي 
الشــخصية التي تحمل الرقم 939200864  الرجاء ممن يجدها ان يســلمها الى 

اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر .

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة استئناف رام ا9/30Cد

استئناف رقم: 2014/290 

هيئة (3) 
 مذكرة دعوى المستأنف عليها بالنشر صادرة عن محكمة 
استئناف رام اهللا في الدعوى االستئنافية رقم 2014/290

الــى المســتأنف عليها : مهجة بشــارة عودة ميخائيــل / رام اهللا / مقابل قطان 
للثقافة . 

يقتضي حضوركي الى محكمة االستئناف رام اهللا الثالثاء 2014/11/18 الساعة 
التاســعة صباحا للنظر في الدعوى االســتئنافية الحقوقيــة رقم ( 290 /2014) 
التي اقامها عليك الجهة المســتأنفة ( جريس حنا ذيب ســعيد بواســطة وكيله 
المحامي عبير شــرعب ) وموضوع االســتئناف القرار الصادر عن محكمة جنين 
بتاريــخ 2014/3/24 فــي الدعوى المدنية رقــم 2011/270 وقد والقاضي برد 
دعوى المدعي ( المستنانف ) بداعي ان نوع الدعوى هي تملك بالشفعة وليس 

بالرجحان والزامه بالرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة .
ويجوز لك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر 
باحدى الصحف المحلية عمال بالمادة (212) من قانون أصول المحاكمات المدنية 

والتجارية رقم (2) لسنة 2001 .
واذا لم تحضر او ترسل وكيال عنك سوف يتم السير بالدعوى وفق احكام القانون .

دريد عرار /رئيس ديوان محكمة االستئناف 

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة االقتصاد الوطني 

االدارة العامة للشركات - مراقب الشركات 

إعالن للعموم
يعلن مراقب الشركات أن شركة برج األخبار لإلنتاج اإلعالمي والتجارة 
العامة ذ م م ويمثلها الســيد رئيــس هيئة المديرين / حمد محمود 
حمد قشطه ووكيله المحامي األستاذ / طارق زياد حبيب والمسجلة 
لدينا تحت 563144013 بتاريخ 2007/11/12 تقدمت بطلب لتغيير 
اســم الشــركة بناء علــى محضر الجمعيــة العامة للشــركاء – غير 
العادي المحرر 2014/9/13م ليصبح اســم الشــركة الجديد شركة 
برج االستثمار للتجارة العامة والتصدير ذات المسئولية المحدودة .

تحريرا في 2014/9/25م 
م / حاتم عويضة 
مراقب الشركات 

9/30د

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

محكمة بداية رام ا9/30Cد

دائرة التنفيذ - الرقم: 2013/2019

اعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام اهللا
في الملف التنفيذي رقم (2019\2013)

الى المحكوم عليه \ عليها :  1. سعيد سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت 
– وسط البلد  2. شهد سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – وسط البلد  
3. سعد سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – وسط البلد  4. فهد سعيد 
عبد العزيز فرســخ – رام اهللا – بيرزيت – وســط البلد  5. بالل سعيد عبد العزيز 
فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – وسط البلد  6. مجد سعيد عبد العزيز فرسخ – رام 
اهللا – بيرزيت – وســط البلد  7. عبد العزيز ســعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا 
– بيرزيت – وسط البلد  8. بشرى سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – 
وسط البلد  9. غنيمة سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – وسط البلد  

10. بثينة سعيد عبد العزيز فرسخ – رام اهللا – بيرزيت – وسط البلد 
فقد تقرر اشعاركم بواسطة النشر بانه تم القاء الحجز على قطعة االرض ذات 
الرقم 64 حوض رقم 11 من اراضي بيرزيت لذا يتوجب عليكم و \او من تنيبوا 
مراجعة دائرة التنفيذ خالل شهر من نشر هذا االعالن وبعكس ذلك سيتم السير 
باالجراءات القانونية حسب االصول وعلى ذلك تم اجراء تبليغكم بالنشر حسب 

االصول والقانون 
مأمور التنفيذ /يحيى عطا 

فقد هوية
حارس  - أعلن انا معاذ وليد عبد العزيز قاسم عن فقدان هويتي الشخصية التي 
تحمل الرقم 403177181  الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطة 

وله جزيل الشكر .

قلقيلية: ورشة في القيادة التربوية 
لمديري المدارس الحكومية

قلقيلية - الحياة الجديدة 
- نظمت مديريــة التربية 
والتعليــم فــي محافظــة 
قلقيليــة ورشــة عمل في 
القيــادة التربوية لمديري 
س  ر ا لمــد ا ت  ا يــر مد و
تضــم  التــي  الحكوميــة 
الصفــوف مــن الخامــس 
وحتى العاشــر االساسي، 

استكمال للبرنامج التدريبي 
في القيادة التربوية الذي 
تنظمــه وزارة التربيــة – 
معهــد التدريــب التربوي، 
مــع مؤسســة  بالتعــاون 
االميديست، وأشرف على 
الورشــة  تنظيــم وتنفيذ 
د. شــهناز الفار مدير عام 
التربوي  التدريــب  معهــد 

المدربيــن  مــن  وطاقــم 
فــي المعهد، وشــارك في 
فعالياتهــا يوســف عــودة 
مديــر التربيــة والتعليــم 
قلقيليــة  محافظــة  فــي 
وخضر عودة النائب الفني 
رئيــس  عفانــة  ومؤيــد 
قسم العالقات العامة في 

المديرية.

مشاركون في الورشة

وقفة تضامنية مع األسرى في رام اهللا
رام اهللا - الحياة الجديدة - ناريمان سالمين - نظمت 
مجموعات شــبابية باســم "مجموعة شــباب الثورة 
الفلسطينية" مساء امس في رام اهللا وقفة تضامنية 
بمشاركة اهالى األسرى في سجون االحتالل، لدعم 
اسرى صفقة شاليط الذين اعاد االحتالل اعتقالهم. 
وقال منسق المجموعة الشبابية محمد عفانه "نحن 
مجموعة من الشباب الناشطين من كافة الفصائل 
الفلســطينية ندعو الى حراك سلمي من اجل اعادة 
تفعيل قضية االســرى واالســرى المرضى وأسرى 

صفقة شاليط "صفقة وفاء االحرار".
وشــارك اهالي االسرى في الوقفة التضامنية التي 
نظمت على دوار المنارة وسط رام اهللا وشارك فيها 
عدد من االسرى المحررين من بينهم االسير المحرر 
محمــد التاج الذي لم يمنعــه المرض من الحضور، 
وكذلك االســيرة المحررة ايمان نافع زوجة االســير 
نائل البرغوثي، وامجد ابو عصب رئيس لجنة اهالي 
االسرى في القدس، ووالد االسرى المقدسيين سامر 

ومدحت وشيرين العيساوي.
وطالبت االســيرة المحررة ايمان نافع زوجة االسير 

نائــل البرغوثــي الجانب المصري الــذي كان راعيا 
لهذه الصفقة بأن يتدخل النهاء معاناة اسرانا ومن 
بينهــم عالء البازيان ونضال زلوم ونائل البرغوثي 
الذيــن اعادتهــم محاكــم االحتــالل الــى احكامهم 
الســابقة بأثــر رجعي مع العلم انهــم ممن امضوا 
محكوميــات طويلة جدا يقارب بعضها ثالثة عقود. 
واكدت نافع ان االسرى كانوا ملتزمين باالتفاق الذي 
تم التوقيع عليه اثنــاء االفراج عنهم وهو "التوقيع 
لدى مراكز التحقيق االســرائيلية"، وتساءلت: لماذا 

اذا تم اعتقالهم؟.
من ناحيته قال امجد ابو عصب ان هذا االعتصام 
عشــية حلول عيد االضحى المبارك يأتي لتذكير 
الشــارع والقيادة والوفد الفلســطيني المفاوض 
فــي القاهــرة بأن اســرى صفقة "وفــاء االحرار" 
ال يزالون في ســجون االحتــالل ومنهم من تمت 
اعادتــه الــى محكوميته بأثر رجعــي. واضاف ابو 
عصب انه في حال اي تقدم سياسي في المستقبل 
فيجب ان يكون اطالق ســراح أسرى صفقة "وفاء 
االحرار" في مقدمة المطالب الفلسطينية، إضافة 

الى اطالق ســراح اســرى ما قبل اوســلو "الدفعة 
الرابعة". وطالب ابو عصب الشــارع الفلسطيني 
بان ينتصر لالسرى وأال يتركهم وحدهم في ظل 
هذه الظروف الصعبة وأال يترك مصلحة السجون 
تنفــرد بهم مــن خــالل االجــراءات الظالمة التي 

تمارسها بحقهم.
ورفع المشــاركون فــي الوقفــة التضامنية الفتات 
داعمة لالســرى ورافضة العــادة اعتقالهم، وطالب 
بعضهــا الهيئــات الدوليــة خاصة الصليــب االحمر 
بالتدخل لالفراج عن االسرى خاصة االسرى السبعين 
الذيــن افرج عنهم في صفقة "وفاء االحرار" وتمت 

اعادة اعتقالهم.
وانتقــد والد االســير ســامر العيســاوي قلة تفاعل 
الشــارع مع هذه االعتصامات والوقفات التضامنية، 
وعبــر عن أســفه لعــدم مشــاركة اعداد تتناســب 
وتضحيات االسرى خاصة في ظل الظروف الصعبة 
التي يعانونها في سجون االحتالل. ودعا العيساوي 
مصر بصفتها راعية لصفقة "وفاء االحرار" والسلطة 

الوطنية الى العمل على اطالق سراح االسرى.

اوقاف الخليل تستنكر اغالق الحرم 
والتضييق على التكية االبراهيمية

الخليل - الحياة الجديدة - استنكرت مديرية اوقاف الخليل اغالق 
سلطات االحتالل المسجد االبراهيمي امس واستباحته لقطعان 
المســتوطنين بجميع أروقته وساحاته بحجة ما يسمى عيد يوم 
التوبة الخاص باليهود. وقالت ان االحتالل بسياسته ومستوطنيه 
لــن يثني المواطنين عن مواصلة زيارته بل وزيادة التوافد على 
المسجد، وعلى المواطنين تكثيف القدوم والمرابطة فيه في كل 
االوقات. واضافت ان االحتالل يستهدف في كل مرة فرض مزيد 
من اإلجراءات التهويدية في محيط المسجد، واستغالل كل فرصة 
إلحكام الخناق عليه،معتبرة في الوقت ذاته أن هذه األنشطة التي 
يمارسها االحتالل ما بين الفينة واألخرى، تعد إجراءات تتناقض مع 
حق المسلمين الثابت في أداء عبادتهم.كما اكدت اوقاف الخليل 
ان االحتالل يواصل تضييقه على التكية اإلبراهيمية التي تقدم 
خدمــات الطعام والشــراب للفقراء والمســاكين، من خالل وضع 

مكعبات اسمنتية على مداخلها األمر الذي يهدد بإغالقها كامال.

كميل يبحث مع وزارة شؤون المرأة التعاون المشترك
طولكرم - الحياة الجديدة - بحث محافظ طولكرم اللواء د.عبد 
اهللا كميــل مع وفد من وزارة شــؤون المرأة ضم وكيل الوزارة 
بسام الخطيب ومنسق مراكز تواصل في المحافظات في وزارة 
شؤون المرأة صفوت بالصي التعاون المشترك بين المحافظة 
والوزارة. وأكد د.كميل أن المرأة لها مكانة خاصة في مجتمعنا 
الفلســطيني ولهــا دور طليعــي خاصــة أنهــا األم والمناضلة 

واألسيرة وهي التي يعتمد عليها في جميع نواحي الحياة.
وأشــار الخطيب الى أن وزارة شــؤون المرأة تســعى للنهوض 
بالمــرأة في جميــع النواحي ومنها تمكينهــا اقتصاديا وتنمويا 

وسياسيا ومناهضة العنف ضد النساء.

مركز "شمس" يشارك في 
مؤتمر بتونس ضد عقوبة اإلعدام

رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
شــارك مركز إعــالم حقوق 
لديمقراطيــة  وا اإلنســان 
"شمس" في المؤتمر اإلقليمي 
ضــد عقوبة اإلعــدام والذي 
عقد في تونس تحت عنوان 
"علــى طريــق إلغــاء عقوبة 
اإلعدام" الذي نظمه االئتالف 
التونســي عقوبــة اإلعدام، 
ومؤسســة معاً ضــد عقوبة 
اإلعــدام، والمعهــد العربــي 
لحقوق اإلنسان. وشارك في 
أعمال المؤتمر أكثر من 150 
شــخصاً مدافعون ونشــطاء 
حقوق إنسان، ممثلو المجتمع 
المدني، نواب، رجال سياسة، 
أســاتذة جامعات، صحفيون، 
لعــراق  وا فلســطين  مــن 
ومصر وموريتانيا والجزائر، 
وتونــس، ولبنــان ،وفرنســا 
،وإسبانيا، واألردن ،والمغرب 

،وايطاليا، السويد.
وتنــاول المؤتمــر " حركــة 

ق  لســيا ا و هضــة  لمنا ا
ســي  لسيا ا عــي  جتما ال ا
الجديد في المنطقة " الحجج 
االجتماعية والسياسية التي 
تؤيد إلغاء اإلعدام في المناخ 
لسياســي  وا عــي  االجتما
الجديد فــي الدول العربية. 
ومائدة مستديرة حول "دور 
نقابــة المحاميــن في إلغاء 
بهــدف  اإلعــدام،  عقوبــة 
تشــجيع مشــاركة محامي 
تونس في الدفاع عن إلغاء 
عقوبــة اإلعدام في تونس 
وتحديد المحاور الرئيســية 
المحاميــن  بيــن  للتعــاون 
اإلقليمي  المســتوى  علــى 
حــول  والدولي."وجلســة 

"سياسات جماعات الضغط 
تجــاه األحــزاب السياســية 
الجلســة  والنواب"تتنــاول 
عمليــات المرافعــة لصالح 
اإللغاء التي يمكن القيام بها 
تجاه ممثلي األحزاب والنواب 
في المنطقة. وتناول اليوم 
الثاني مختلف التجارب في 
المنطقــة مــن اجــل تربية 
أجيــال الشــباب على ثقافة 

إلغاء عقوبة اإلعدام.
كما تناولت الجلســة الثانية " 
مستقبل نشاطات التحالفات 
الوطنية ضد عقوبة اإلعدام 
في دول المغرب"ومســتقبل 
عمــل التحالف المغاربي ضد 

عقوبة اإلعدام.

«الشعبية»  تحيي الذكرى التاسعة لشهيدها «خلوف»
جنين - الحياةالجديدة - أحيت الجبهة الشــعبية، في جنين أمس، 
الذكرى التاسعة الستشهاد القائد نضال محمد خلوف «خلف»، والذي 
استشــهد في موقع برقين باشــتباك عســكري مع قــوات االحتالل 
االســرائيلي خالل اجتياحها لمحافظة جنين ســنة 2005.وأشــارت 
«الشــعبية» في بيان لها في هذه المناســبة الى أنها تحيي الذكرى 
السنوية التاسعة الستشهاد أحد ابرز مقاتلي كتائب الشهيد أبو علي 
مصطفى الشــهيد المقاتل نضال خلوف الذي استشهد على أرض 
برقين أثر اشتباك مسلح خاضه الشهيد مع القوات االسرائيلية في 
29 ايلول 2005، مؤكدة تعهدها بالسير على خطى الشهيد نضال 

حتى الحرية والنصر.

رام اهللا : توقيع اتفاقية بقيمة 25 الف دوالر لدعم مشاريع ثقافية
رام اهللا - الحياة الجديدة - وقع 
األمين العــام للجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلوم مراد السوداني امس 
بمقر رئاسة الوزراء برام اهللا 
اتفاقية لدعم ثالثة مشاريع 
بقيمة 25 الف دوالر اميركي 
مع وزير الثقافة الدكتور زياد 
ابو عمرو وبحضور موسى ابو 
غربيــة وكيــل وزارة الثقافة 
و ســعيد ســاعد مدير مكتب 
الوزيرو مديرة دائرة االلكسو 
وفاء كنعان ووصفية مصري 
مديــر مكتــب االميــن العام 
العامة  العالقــات  ومســؤول 

واإلعالم هنيدي عاصي.
وتاتي أهمية هذه المشاريع 
: مســابقة القصة القصيرة 

بمبلغ 5 االف دوالر، ومشروع 
متعــددة  عــة  قا "تجهيــز 
االغــراض بـــ 15 الف دوالر 
ومشــروع" تجهيــز مكتبــة 
مجلس قروي عرب الرشايدة 
بـــ 5 االف دوالر، مــن أنهــا 
تســاعد على تحفيز الشباب 
إلبراز قدراتهم وإبداعاتهم 
الشــباب  المختلفــة ولدعم 
ودمجهــم بالحيــاة الثقافية 
ســيس  تأ و لفلســطينية  ا
مكتبة عامــة وتوفير مكان 
المســتوى  للقــراءة ورفــع 
الثقافــي للســكان وتوفيــر 
مصدر إلعارة الكتب الثقافية 
للمهتميــن  يميــة  د كا أل ا و
والطــالب وإســتثمار وقــت 
الشــباب بمجــاالت مفيــدة، 

لممارســة  مــكان  وتوفيــر 
فيــة  لثقا ا نشــطة  ال ا
والترفيهيــة،  والمجتمعيــة 
وتعزيــز وتمكيــن القدرات 
لــدى  والقياديــة  الفكريــة 
الشباب وتوفير بيئة مساعدة 

للثقافة واإلبداع .
وثمــن وزيــر الثقافــة كافة 
الجهــود المبذولــة والتعاون 
المشترك بين اللجنة الوطنية 
الفلسطينية للتربية والثقافة 
والعلــوم ووزارة الثقافة في 
دعــم وتمويــل العديــد من 
البرامج والمشاريع من خالل 
سعيها الدائم لدى المنظمات 
العربية واإلسالمية والدولية 
مــن  وتمكينهــا  لتســويقها 

تنفيذها.
أن  الســوداني علــى  وأكــد 
الشــعب الفلســطيني يشعر 
بالفخــر واإلعتــزاز بموروث 
التراث الثقافي الفلسطيني، 
ســواًء المــادي أو غير المادي 
الذي تكتنزه أرض فلسطين، 
لتاريــخ  ا يعكــس  لــذي  وا
واألصالــة والحضــارات التي 
تعاقبت على أرض فلسطين.

وناقش السوداني مع الدكتور 
ابو عمرو ســبل تطوير آليات 
التعــاون بيــن المؤسســتين 
القطــاع  تطويــر  وكيفيــة 
الثقافــي الفلســطيني فــي 
الداخــل والخــارج والحفــاظ 
علــى الهويــة الفلســطينية 
وسبل دعم الفنانيين والكتاب 
واالدباء والشعراء المبدعين 
في فلســطين والشــتات في 
ظــل الظــروف الصعبة التي 
يعيشــونها وبحــث امكانيــة 
خــاص  صنــدوق  تشــكيل 

لدعمهم.


