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تنويه
جنين / ورد خطأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2019/3881 + 2019/8429 المنشــور في جريدة 
الحيــاة بتاريــخ 2019/10/25 حيــث ورد أن رقــم الوكالــة الدوريــة هــو 978/2012/410 والصحيــح 

هو979/2012/410 لذا اقتضى التنويه . 

تنويه
جنين / ورد خطأ في إعالن تسجيل األراضي رقم 2019/8800 المنشور في جريدة الحياة حيث ورد أن 

عدد الحصص المباعة هو 1600 متر والصحيح هو 1573 متر لذا اقتضى التنويه . 

فقد هوية
جنيــن / أعلــن أنــا لطفية ناصــر الدين أحمد الســعدي من جنين عــن فقدان هويتي الشــخصية رقم 

402413777 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفاً . 

تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2019/9295 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2019/11/25 حيــث ورد أن الوكالــة رقــم 12868/2018/442 هي وكالة دوريــة والصحيح أنها وكالة 

خاصة  لذا اقتضى التنويه . 

   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــن

   دولــة فلسطيــن

11/25 د

11/25 د

11/25 د

السلطة القضائية

السلطة القضائية

السلطة القضائية

إخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ جنين
رقم القضية 2019/7770 سجل تنفيذ 

إلى المدين / المحكوم عليه  أمجد مصطفى عبد كالب هوية رقم 940175870 
عنوانه  نابلس خلة العامود الشارع الرئيسي 

أخبرك بأن الدائن المحكوم له/ :  أرقم علي صالح زيد/ جنين. 
قد أبرز لهذه الدائرة شيك 

يحمل توقيعك بصمتك و مستحق األداء بمبلغ 4500 شيقل إسرائيلي 
المرفق عنه صورة لالطالع                 

لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيال عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 
تاريخ اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول و إذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك . 

مأمور التنفيذ 

إخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ جنين
رقم القضية 2019/7194 سجل تنفيذ 

إلى المدين / المحكوم عليه   إبراهيم محمود أحمد أبو الرب هوية رقم 900392416 
عنوانه  جنين جلبون وسط البلد / قرب مدرسة البنات 

أخبرك بأن الدائن المحكوم له/ :   هاني صادق مصطفى أبو الحرادين/ جنين 
قد أبرزت لهذه الدائرة شيك

يحمل توقيعك بصمتك و مستحق األداء بمبلغ 7000 دوالر أمريكي
المرفق عنها صورة لالطالع                 

لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيال عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 
تاريخ اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول و إذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك . 

مأمور التنفيذ 

إخطار تنفيذي  صادر عن دائرة تنفيذ جنين
رقم القضية 2019/6716 سجل تنفيذ 

إلى المدين / المحكوم عليه  محمود صبحي ذيب أبو شملة هوية رقم 958210080
عنوانه رام اهللا أم الشرايط دوار حبوب، عمارة بلو بيجز/ مقابل شركة فلسطين للتأمين 

أخبرك بأن الدائن المحكوم له/ :   عبد اهللا فهيم أسعد أبو بكر/ جنين. 
قد أبرز لهذه الدائرة شيك

يحمل توقيعك بصمتك و مستحق األداء بمبلغ 13500 شيقل إسرائيلي. 
المرفق عنهه صورة لالطالع                 

لذلك فإنه يتوجب  حضورك  ومراجعتك بالذات أو إرسال وكيال عنك لدائرة التنفيذ خالل أسبوعين من 
تاريخ اإلعالم وفقاً ألحكام المادة (10) من قانون التنفيذ الفلسطيني حسب األصول و إذا لم تبادر بذلك 

فسوف تقوم دائرة التنفيذ بإجراءات التنفيذ حسب القانون لذا اقتضى إخطارك بذلك . 

مأمور التنفيذ 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

11/25 د

11/25 د

محكمة صلح جنين

محكمة صلح جنين

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2019/334 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليه / ( عمر عيد يوسف الدمج)  من جنين ومجهول محل اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك  إلى 
هذه المحكمة يوم 2020/1/5 للنظر في الدعوى التي أقامتها عليكم الجهة المدعية : (عادل عبد الفتاح 
مهند ارشيد) ، بواسطة وكيله المحامي أحمد سميح والتي موضوعها: منع معارضة وإزالة ضرر، ويمكنك 
الحضــور إلــى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر و إذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنكم تجري محاكمتك حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين / منذر دمج 

مذكرة دعوى صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2019/2135 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليه / (محمد رزق محمود ابو علي )  من جنين ومجهول محل اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك  
إلى هذه المحكمة يوم 2019/11/27 للنظر في الدعوى التي أقامتها عليكم الجهة المدعية : ( غيث أحمد 
مبدا سمارة ) ، بواسطة وكيله المحامي  رجائي نجم – جنين والتي موضوعها: مطالبة مالية ، ويمكنك 
الحضــور إلــى قلم المحكمة واالطالع على تفاصيل الدعوى وعمال بأحكام المادة 62 من قانون أصول 
المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فإنه يقتضي عليك تقديم الئحة جوابية خالل خمسة 
عشر يوما من تاريخ تبلغك بالنشر و إذا لم تحضر ولم ترسل وكيال عنكم تجري محاكمتك حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين / منذر دمج 

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
 2019/9362

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود أحمد محمود زكارنة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم ســجل 2184 صفحة 2019/67 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين فــي عمان بتاريخ 
2019/11/4 والمعطوفة على الوكالة العامة رقم سجل 1837 صفحة 2017/107 الصادرة عن سفارة 
دولة فلســطين في عمان بتاريخ 2017/12/13 و الوكالة العامة رقم ســجل 1844 صفحة 2018/84 

الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/1/3 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9362/ج/2019  على القطعة 65 من حوض رقم 2 من أراضي دير غزالة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمود أحمد محمود زكارنة. 

 اســم الموكل « المالك «:لطفية فايز محمد عبد القادر، ( وائل + فراس + باســم + أمل + صمود / 
أبناء أمين أحمد الزكارنة) . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
 2019/9318

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة إسالم باسل عصام حسون بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 12038/2019/448 الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 2019/10/30 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9318/ج/2019  على القطعة 10 من حوض رقم 7 من أراضي كفردان. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : إسالم باسل عصام حسون. 

 اسم الموكل « المالك «:عزام عبد اهللا سعيد ظاهر. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

11/25 د

11/25 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/9383

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فداء غازي عبد الرحمــن أبو الرب بصفتها وكيال بموجب 
الوكالة   الخاصة رقم 536/2019/443 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/1/16 والمعطوفة على 
الوكالة الدورية رقم 2659/2010/76 الصادرة عن عدل طوباس بتاريخ 2010/12/30 والخاصة رقم 
2402/2010/74 عدل طوباس بتاريخ 2010/11/28 والعامة سجل 785 صفحة 2008/2 الصادرة عن 

سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2008/8/18 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9383/ج/2019  على القطعة 10 من حوض رقم 1 من أراضي صير . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : فداء غازي عبد الرحمن أبو الرب. 

 اســم الموكل « المالك «:( ظافر + ســامر + إياد + رامي / أبناء عدنان إبراهيم ارشــيد)، ( محمود + 
سميح + غسان + إلهام / أبناء إبراهيم يوسف الرشيد) . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة 2019/9390

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة جراح يعقوب محمود حبايبة بصفته وكيال بموجب الوكالة   
الدوريــة رقــم 445/2019/5198  الصادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2019/5/9 والوكالة  الخاصة رقم 
448/2019/12751 الصــادرة عن عدل جنين بتاريــخ 2019/11/17 و المعطوفة على الوكالة العامة 
سجل 1751صفحة 2017/44 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/6/19 والعامة 
سجل 1791 صفحة 2017/11 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/9/5 والوكالة  
الخاصة رقم 447/2019/8943 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/8/22 و المعطوفة على الوكالة 
العامة سجل 1926 صفحة 2018/81 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/7/29 
والوكالــة   العامــة رقــم 2017/9959 /435الصــادرة عن عدل جنيــن بتاريــخ 2017/10/5 والوكالة   
الدوريــة رقم 445/2019/5198 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/5/9 والمعطوفة على الوكالة 
الخاصــة رقم 446/2019/7210 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/7/11 و الوكالة   الدورية رقم 
444/2019/3270 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/3/21 و المعطوفة على الوكالة العامة سجل 
1926 صفحة 2018/87 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين في عمان بتاريخ 2018/7/29 والوكالة 
الخاصة رقم 447/2019/8986 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2019/8/25 والمعطوفة على الوكالة 
العامة سجل 1919 صفحة 2018/22 الصادرة عن سفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 2018/7/16  
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9390/ج/2019  على القطعة 18 من حوض رقم 5  من أراضي نخيل 
.  فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمسة أيام من تاريخ النشر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : جراح يعقوب محمود حبايبة. 

 اســم الموكل « المالك «:( حســن + خالد + فتحي + فريد + يوســف + زياد + نوال + أنصاف + 
ابتسام / أبناء محمد حسن حبايبة)، ( سامي + محمد + محمود + جمال + أحمد + عمار + سامية + 
صبحة / أبناء عبد اهللا يوسف حبايبة)، أحمد رجا سعيد حبايبة، ( فتحي + ناجح + رسمي + فتحية + 

مجدية + رسمية + هيام + حنان + ختام / أبناء أحمد رجا حبايبة) . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

11/25 د

11/25 د

دولــة فلسطيــن

سلطة االراضي

دائرة تسجيل اراضي جنين

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
 2019/9359

يعلــن الطالع العموم أنــه تقدم لهذه الدائرة رفيق محمد رفيق كميــل بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 12588/2019/448 الصادرة عن عدل جنين  بتاريخ 2019/11/13 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 9359/ج/2019 على القطعة 20 من حوض رقم 23 من أراضي برقين. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل فترة خمســة أيام من تاريخ النشــر 

وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : رفيق محمد رفيق كميل. 

اسم الموكل « المالك «: (سامر + يسرى + ختام+ ندى أبناء محمد سعيد العابد).  

دائرة تسجيل أراضي جنين 

11/25 د

 «مكافحة الفساد» و«القدس المفتوحة» توقعان مذكرة تعاون مشتركة
الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
وقعت هيئة مكافحة الفساد 
المفتوحة،  القدس  وجامعة 
تعــاون  مذكــرة  مــس،  ا
مقر  فــي  وذلك  مشــتركة، 
رئاسة الجامعة بمدينة رام 
اهللا. وتهــدف المذكرة التي 
وقعها رئيس هيئة مكافحة 
الفساد معالي المستشار د. 
احمد بــراك ورئيس جامعة 
القدس المفتوحة أ.د. يونس 
عمرو إلى اســتمرار القدس 
المفتوحة في طرح وتدريس 
الفســاد:  مســاق «مكافحة 
تحديــات وحلــول»، ضمــن 
برامجها األكاديمية كمتطلب 
جامعة اختياري للتخصصات 
كافــة. فيمــا تتولــى الهيئة 
بالتعــاون مــع المختصيــن 
لــدى الجامعة تطوير المادة 

بشــكل  للمســاق  العلميــة 
دوري وحسب األصول. 

التفاهــم  مذكــرة  وتنــص 
أيضا علــى تشــجيع البحث 
ودعمه  المشــترك  العلمــي 
من خــالل تنفيــذ مجموعة 
من األنشــطة، مثــل األيام 
العمــل  وورش  الدراســية، 
أعضاء  وتشــجيع  والندوات، 
للبحث  التدريســية  الهيئات 
في قضايا مكافحة الفســاد 
فية  لشــفا ا و هــة  ا لنز ا و
والحوكمــة، وتحفيز الطلبة 
تخرجهم  مشــاريع  إلعــداد 
في الســياق ذاتــه، ومكافأة 
المشــاريع المتميــزة منهــا 
في تظاهرات علمية خاصة 

ينسق لها الفريقان.
أيضا  االتفاقيــة  وتتضمــن 
التعاون المشترك بخصوص 

اإلعالمية  التغطيــة  تفعيل 
لمواضيع النزاهة والشفافية 
ومكافحة الفساد، من خالل 
فضائية القــدس التعليمية 
فــي الجامعة.وقال براك ان 
الهيئــة عملــت مــع معظم 
الجامعات والكليات الجامعية 
في فلســطين لــزرع ثقافة 
مكافحــة الفســاد ورفضــه 
بين الطلبة، بهدف توعيتهم 
بأخطار الفســاد مــن خالل 
مــن  بالعديــد  اشــراكهم 
االنشــطة مثل المســابقات 
للقــاءات  وا لمناظــرات  وا
كــم  لمحا ا و بيــة  لطال ا
الصورية، باإلضافة الى طرح 
الفساد  لمكافحة  مســاقين 
«مكافحــة  بعنــوان  االول 
الفســاد تحديــات وحلــول» 
من  الطلبة  يســتهدف  الذي 

كافة التخصصــات، والثاني 
الفســاد  بعنــوان «جرائــم 
في التشــريع الفلسطيني» 
الذى يســتهدف طلبة كليات 
الحقــوق في الجامعات، كما 
تقوم الهيئة حاليــاً باعتماد 
المســاقين  لهذين  مؤلفين 
سيتم طرحهما خالل الفصل 
أن  القادم.وأكــد  الدراســي 
يشــكلون  الجامعات  طلبــة 
قوة حقيقية بجانب الهيئة، 
حيث ركزت الهيئة بأنشطتها 
علــى الطلبــة بهــدف إيجاد 
جيل جديد رافض للفســاد 
محاربتــه،  علــى  وقــادر 
مشــيرا إلــى أن التعاون مع 
جامعــة القــدس المفتوحة 
ليس وليــد اللحظــة، وإنما 
هــي شــراكة إســتراتيجية 
مســتمرة نجم عنها العديد 

واللقــاءات  الــورش  مــن 
يبيــة،  لتدر ا و يــة  لتوعو ا
الجامعة  لطــرح  باإلضافــة 
لمســاق  أفرعهــا  بكافــة 
«مكافحــة الفســاد تحديات 
وحلول» منذ سنتين، مشددا 
على أهمية التعاون مع فرع 
جامعــة القــدس المفتوحة 
البيئــة  لتعزيــز  غــزة  فــي 
وتعزيز  للفســاد  الرافضــة 
والشفافية  الحوكمة  مبادئ 
والنزاهــة لــدى طلبة قطاع 
غزة. ودعا المستشــار براك 
القــدس  جامعــة  رئيــس 
المفتوحــة الدكتــور يونس 
الجامعــة  وطاقــم  عمــرو 
األكاديمــي واإلداري وطلبة 
مســاق «مكافحة الفســاد» 
للحضــور والمشــاركة فــي 
المؤتمر الدولي الذي تنظمه 

هيئة مكافحة الفساد بعنوان 
«»نزاهــة وحوكمة من اجل 
التنمية المســتدامة»، خالل 
الفتــرة الواقعــة بين 11-9 
كانون األول 2019.بدوره أكد 
عمرو خالل كلمــة ترحيبية 
اهمية هذه المذكرة، مشيرا 
إلــى انها تمثل نــواة عالقة 
حقيقية وتبادل لخبرات قيمة 
بيــن الطرفين، مثمنــاً دور 
هيئــة مكافحة الفســاد في 
تجسيد المفاهيم كالنزاهة 
ئلة  لمســا ا و فية  لشــفا ا و
لــدى االجيــال وخلــق بيئــة 

فلسطينية رافضة للفساد.
وشــدد على ضرورة تضافر 
الفســاد  لمحاربــة  الجهــود 
وقال «نحن  اشكاله،  بجميع 
كأكاديميين يوجد علينا دور 
في  الهيئة  بجانــب  للتوعية 
تعميم النزاهة والشــفافية 
وأضاف  القادمــة»،  لألجيال 
«إن العــدل والحق نقيضان 
للفساد، وإن جامعة القدس 
المفتوحة ســعيدة بالتعاون 
مع هيئــة مكافحة الفســاد 
وتدريس مساقات تسهم في 
محاربة الفساد، وفي تعريف 
وقادتهــا  فلســطين  طلبــة 
المستقبليين بأهمية محاربة 
الفساد وكيفية وضع حد له». 
وبين أ. د. عمرو أن الجامعات 
الفلسطينية وقعت مع الهيئة 
اتفاقيــات لتدريس مقررات 

الفســاد  لمكافحــة  علميــة 
تتمثــل بمقــرر عــام لــكل 
الطلبة ومقرر خاص لطلبة 
كليات الحقوق، وتابع: «نحن 
في جامعة القدس المفتوحة 
كنا أول من طرح المقررين 
وعممهمــا، وتفوقنا في أننا 
استطعنا طرح المقررين في 
غــزة، وهذا لــم يحصل في 

الجامعات الشقيقة».
وبعد توقيع اإلتفاقية نظمت 
الفســاد  مكافحــة  هيئــة 
مــع  والشــراكة  بالتعــاون 
المفتوحة  القــدس  جامعــة 
ورشــة عمل توعوية لطلبة 
الجامعــة في فــرع رام اهللا، 
لتعريف الطلبة بآلية مكافحة 

الفساد وأنشطة الهيئة.
وأشــار مديــر فــرع رام اهللا 
والبيرة فــي جامعة القدس 
المفتوحــة الدكتور حســين 
حمايل إلى ضرورة مشاركة 
التعليمية  والكــوادر  الطلبة 
الذي  الدولــي  المؤتمر  فــي 
فحــة  مكا هيئــة  تنظمــه 
علــى  ا  مؤكــد  ، د لفســا ا
بطالبها  الجامعة  مشــاركة 
وكوادرها وطواقمها اإلدارية 
المؤتمــر  فــي  والتعليميــة 

بأيامه الثالث. 
مــن جانبــه أكد مديــر عام 
التخطيط في هيئة مكافحة 
الفســاد خالل الورشة على 
أن مكافحــة الفســاد مهمة 

جماعية تشاركية يقع عاتقها 
ومؤسسات  ابناء  على جميع 
 ، لفلســطيني ا لمجتمــع  ا
مشــددا على ضرورة تعاون 
جميــع المواطنين مع الهيئة 
من خالل تقديم الشــكاوى 
والبالغات المتعلقة بشبهات 
أهــم  وإســتعرض  فســاد. 
مــا تضمنته اإلســتراتيجية 
القطاعيــة  عبــر  الوطنيــة 
الفســاد ٢٠٢٠- لمكافحــة 

علــى  ا  كــز مر  ،٢ ٠ ٢٢
واإلصالح  المواطنــة  محاور 
أكــد  بــدوره  والتمكيــن. 
عميد كلية العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة الدكتور ذياب 
جرار علــى أهميــة التعاون 
بيــن الجانبين، مشــيرا إلى 
مســاق  تطرح  الجامعــة  ان 
مكافحــة الفســاد كمســاق 
طلبــة  لجميــع  ختيــاري  إ
الجامعــة، حيــث إلتحــق به 
اآلف الطلبة منذ طرحه قبل 
ثالث ســنوات، مشيدا بعمل 
الهيئــة واإلنجــازات الكبيرة 
التــي تمكنت مــن تحقيقها 

بالرغم من كل المعيقات.
وفــي الختــام أجــاب ممثلوا 
الهيئــة على أســئلة الطلبة 
واألكاديمي  اإلداري  والكادر 
المتعلقة بآلية عمل الهيئة، 
واختصاصاتها، وأنشــطتها، 
وطريقــة تقديم الشــكاوى 

والبالغات من خاللها.

 رام اهللا: «اإلعالم» تكرم مدير 
مكتب صحيفة القدس العربي بالرباط

 رام اهللا- وفا- كرمت وزارة اإلعالم، أمس، مدير مكتب صحيفة 
القدس العربي في الرباط محمود معروف، في رام اهللا، بحضور 
رؤســاء تحرير اإلعالم الرســمي وعدد من ممثلي اإلعالم في 
فلسطين. وتخلل التكريم تسليم معروف درعا تكريمية وشهادة 
تقدير على مسيرته وسيرته المهنية في االعالم العربي على 
مدى 40 عاما، ومســاهمته في المشهد اإلعالمي الفلسطيني 

وعمله في عدة صحف.
وقال وكيل وزارة اإلعالم يوســف المحمود: «اعترافا بما قدمه 
الصحفــي الفلســطيني محمود معروف، قامــت وزارة اإلعالم 
بسرد تجربته أمام موظفي وزارة اإلعالم وبتكريمه لمساهمته 
الواضحة في المشــهد اإلعالمي العربي ورفع اســم فلسطين 
وتعزيزه حضور القضية الفلســطينية في المشــهد اإلعالمي 
العربي». وتابع: «كان لمعروف مساهمة واضحة في الكثير من 
وسائل اإلعالم وحمله قضية فلسطين للعالم»، مشيرا إلى أن 
تكريمه يأتي لتكريم األسماء الصحفية واالعالمية التي أثرت 

وما زالت تؤثر حتى اليوم».
وتحدث معروف عن حياته اإلعالمية واختصر سيرة أربعين عاما 
من عمله في الصحافة واالعالم الذي بدأها في بيروت وعمله 

في قدس برس وتأسيسه جريدة القدس العربي.
وقال: «امتهنت الصحافة ألنني ال أستطيع أخدم وطني اال عبر 
الصحافة، وحزب الصحافة اكثر األحزاب صدقا في هذا الزمن»، 
داعيا إلى أن تكون وسائل اإلعالم مرآة السلطة، وهي من ترفع 

شعار «أنا مع كل من هو ضد ومع كل من هو مع».
ويأتــي التكريم ضمن برامــج أنشــطة وزارة االعالم لتكريم 
األســماء الصحفية واإلعالمية التي اثرت في السابق وما زالت 
تعمــل لليوم في المشــهد اإلعالمــي والعربــي، ضمن برامج 

أنشطة وزارة االعالم لتكريم األسماء الصحفية واالعالمية.

 مسرح «خضوري» يشهد أول أعمالها المسرحية «قفة الفن»
الجديدة–  الحيــاة  طولكرم– 
مراد ياســين- شــهد مسرح 
الشــهيد ياســر عرفــات فــي 
التقنيــة  فلســطين  جامعــة 
مســرحياً  عرضــاً  خضــوري 
«قفــة  بعنــوان  كوميديــاً 
الفن»، بإشراف وتنفيذ فرقة 
مسرح الجامعة والتي تم فيها 
اســتخدام العديد من تقنيات 
العــرض المســرحي والدراما 
الهادفــة التــي تــدور أحداثها 
حــول برنامــج مواهب يحمل 
االسم نفسه، ويتنافس خالله 
المشــاركين  مــن  مجموعــة 
الكوميديــا  مــن  أجــواء  فــي 

االستعراضية.
والقــى العــرض المســرحي 
األول لفرقة الجامعة حضوراً 
الفتــاً تقدمه عميد الشــؤون 
عيســى،  عــالء  د.  الطالبيــة 
النشــاطات  قســم  ورئيــس 
والمتابعة بالل الشيخ، وكادر 
العمــادة، وعــدد مــن أعضاء 
الهيئتين اإلدارية واألكاديمية 
في الجامعة، ورئيس مجلس 

اتحــاد الطلبــة شــيراز بــزور 
الشــبيبة  حركــة  ومنســق 
الطالبية وســيم أبو شمس، 
باإلضافة  الجامعــة،  وطلبــة 
إلــى المهتمين والعاملين في 
الفن المسرحي.  وأشاد مدرب 
المســرح في عمادة الشــؤون 
الحافــي  محمــد  الطالبيــة 
بالنجاح الــذي حققته الفرقة 
الــذي  األول،  عرضهــا  فــي 
انعكس فــي تفاعل الجمهور 
الكبير مع الممثلين، واعجابهم 
بالعرض، األمر الذي عزز من 
ثقــة أعضاء الفرقة، ويشــير 
إلى حجم االهتمام في العمل 

المسرحي في الجامعة. 
وأوضح الحافي أن المسرحية 
هدفت إلى استعراض مواهب 
وميول من الطلبة التي تنوعت 
بيــن مهارات رياضية، غنائية 
واستعراضية من خالل تبني 
لبرنامــج  تمثيليــة  مشــاهد 
مواهــب باشــراف ثالثــة من 
الحكام، باإلضافة إلى استثمار 
خشبة المسرح للتعريف بدور 

عمادة الشــؤون الطالبية في 
رعايــة مواهــب الطلبــة إلى 
المهام  مــن  مجموعة  جانــب 
األخــرى مــن خــالل عــرض 
ريبورتاج مصور حول العمادة 
من إنتاج دائرة اإلعالم وفريق 

عمل المسرحية. 
وأضاف الحافي أن مســرحية 
«قفــة الفن» هــي نتاج عمل 
جماعــي وانســجام كبير بين 
فريــق العمل الــذي ضم في 
المســرحي  والتدريب  االعداد 
محمــد حافي، وفــي اإلخراج 
مؤمن الجــالد، والمصور إياد 
القريب، وفي الجانب التمثيلي 
الجامعة  مسرج  فرقة  أعضاء 
محمد الحافي وسارة حمارشة 
ناطور  ويارا  قشيطات  ومعتز 
وســاجدة قوزح ورناد موسى 
ونرمين زين وأمير خالد وتامر 
برهم، باإلضافة إلى مشاركة 
لممثليــن  ا مــن  مجموعــة 
المحلييــن ذوي الخبــرة فــي 
العمل المسرحي وهم أشرف 
شــاهين وفضل خريم وثائر 
أبــو الجدايل وشــعاع توفيق 
وصالــح حصارمة وأمير ذياب 

وعبد الحليم شومان. 

 «الشرطة» تنظم فعاليات توعوية لمناسبة 
اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

محافظات- الحياة الجديدة-نظمت الشرطة أمس، بالتعاون مع 
عدد من المؤسسات الرسمية واألهلية عدة فعاليات ونشاطات 
توعويــة فــي المــدارس والمراكز النســوية، بمناســبة اليوم 
العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي يصادف الخامس 

والعشرين من شهر تشرين الثاني من كل عام.
وقالــت الشــرطة في بيــان: إن الفعاليات اســتهدفت الطالبات 
في مدارس اإلناث وربات البيوت في المراكز النســوية، بهدف 
تعريفهن بحقوق المرأة والتأكيد على توفير الحماية القانونية، 

وغيرها من الحقوق التي يضمنها القانون الفلسطيني.
وأضافت أن المؤسســة الشــرطية تولي اهتماما كبيرا بالمرأة 
واحتــرام حقوقها التي كفلها الديــن والقانون وإتاحة الفرصة 
أمامها لتأخذ دورها كامال في المجتمع، من دون أن تتعرض ألي 
نوع من أنواع العنف، باإلضافة إلى إبراز دورها الهام والرئيسي 

في بناء المجتمع ونهضته.

 األشغال الشاقة المؤقتة مدة
 15 عاما لمدانة بتهمة القتل العمد

رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أدانت محكمة بداية أريحا برئاســة 
القاضــي أنطون أبــو جابر وعضوية القاضيين مي أبو شــنب 
والقاضي إسالم الحسيني واستنادا إلى التحقيقات التي قامت 
بها النيابة العامة أصوال والبينات والمرافعات التي قدمتها نيابة 
أريحا، بحق المتهمة (ح،خ،ز) بتهمة القتل العمد خالفاً ألحكام 
المادة 328 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت 
عليها بالحبس المؤبد، ونظراً لوجود المصالحة وإسقاط الحق 
الشــخصي فإن المحكمة تقرر اعتبار ذلك كله بمثابة أســباب 
مخففة تقديرية تستفيد بموجبها المدانة وعليه تقرر النزول 
بالحكم بحقها ليصبح وضعها باألشغال الشاقة المؤقتة لمدة 

15 عام.
وجــاء الحكم في القضيــة بناء على المرافعــات الخطية التي 
قدمتها النيابة العامة أمام المحكمة ممثلة بوكيل نيابة أريحا 

محمد مسعد.

طهبوب ينقل تهاني الرئيس للغانم 
على تكريمه لمواقفه الداعمة لفلسطين

  - قدم الســفير رامي طهبوب، أمس، باســم الرئيس محمود 
عبــاس، التهاني لرئيس مجلس األمة الكويتي مرزوق الغانم 
بالتكريم الذي أقامه اتحاد المحامين العرب في القاهرة تقديرا 
لمواقفــه تجاه القضية الفلســطينية، ودفاعه عنها أمام جميع 
المحافل الدولية، وتصديه لسياسات االحتالل بحق أبناء الشعب 

الفلسطيني.
وأكــد طهبــوب أن هــذه المواقف تعكس موقــف دولة الكويت 
المبدئي تجاه فلسطين وقضيتها، وأنها نابعة من الدعم الكامل 
الذي يوليه أمير دولة الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح 
للغانم، من منطلق إيمانه المطلق بعدالة القضية الفلسطينية.

وأعرب الغانم عن شكره وتقديره للرئيس محمود عباس على 
هذه اللفتة.


