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دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
كاتب عدل رام الله

التاريخ: 2017/7/12

إعالن تبليغ بالنشر
المخطر إليه : كفاح احمد عبد قنطار.

العنوان: رام الله ـ وسط البلد ـ ميدان الشهيد ياسر عرفات ـ عمارة ريان ـ ط5 مكتب صحافة.
تنفيذًا لقرار سعادة رئيس محكمة بداية رام الله الصادر بتاريخ 2017/7/11 القاضي بتبليغكم 
نســـخة عن االخطار العدلي رقم 2017/10527 عدل رام الله وذلك بواســـطة النشـــر في إحدى 

الصحف المحلية الصادرة في الوطن.
وهذا نصه.

مع االحترام
كاتب عدل رام الله
عامر الناطور

اخطار بواسطة كاتب عدل رام الله
المخطر:- ميخائيل حنا ريان بصفته الشـــخصية وبصفته وكيال عاما عن الســـيد ريان حنا ريان 

بموجب الوكالة العامة رقم 2006/8056 عدل رام الله.
بواسطة وكيله المحامي رمزي ابو العظام -  رام الله -  عمارة برج الساعة – ط4.

المخطر اليها :- كفاح أحمد عبد قنطار. وعنوانها للتبليغ: رام الله – وسط البلد – ميدان الشهيد 
ياسر عرفات – عمارة ريان – ط5/ مكتب صحافة.

حيث أنك مستأجرة مكتب في ط5 في عمارة موكليني السادة مخائيل ريان وريان ريان الواقعة 
على قطعة األرض رقم )5(

حـــوض المدينة رقم )19( حي المغتربين رقم )8( مـــن أراضي رام الله وذلك بموجب عقد ايجار 
محرر بتاريخ 2014/12/14

وبأجرة سنوية مقدارها )3500( دوالر أمريكي.
وحيـــث أنه قد ترصد في ذمتك مبلغ )5250( دوالر أمريكي بـــدل أجرة حتى تاريخ 2017/6/14 

باالضافة الى مبلغ )735(
دوالر أمريكـــي بدل ضريبة معارف حتى عام 2017 باالضافـــة الى مبلغ )840( دينار أردني بدل 

خدمات حتى تاريخ
.2017/5/14

لـــذا فانني أخطرك بضرورة دفع المبالغ المســـتحقة في ذمتك والبالغـــة )5985( دوالر أمريكي 
و)840( دينار أردني وذلك خالل

مدة 30 يوما من تاريخ تبلغك هذا اإلخطار وبعكس ذلك فانني سأضطر آسفا للجوء الى القضاء 
من أجل تحصيل حقوق

موكلينـــي كاملة بما في ذلك تخليتك من المأجور وتســـليمه الى المالكين خاليا من الشـــواغل 
والشاغلين مع الزامك بالرسوم
والمصاريف وأتعاب المحاماة.

مع االحترام
تحريرا في 2017/5/29

التوقيع
المحامي رمزي أبو العظام

تنويه
لقد ورد في ملف البيع ســـهوًا رقـــم 1872/ج/2017 حوض 2 قطعـــة 101 من أراضي أبو 
شخيدم حيث ورد سهوًا رقم الوكالة العامة 2004/1506 والصحيح هو 2004/8506 وعليه 

اقتضى التنويه.

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي نابلس
رقم الملف: 2966/ج/2017
التاريخ: 2017/7/30

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي نابلس
يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي نابلس السيد/ سامر صالح خليل المصري 
بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصة رقـــم 2017/14489 بتاريخ 2017/7/17 عدل 

رام الله والمعطوفة على الدورية رقم 887/2009/7225 بتاريخ 2009/6/8 عدل نابلس
بمعاملة بيع على القطعة رقم 2 من الحوض 11 من أراضي نصف اجبيل.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة التســـجيل خالل فترة عشـــرة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن، وبخالف ذلك يتم الســـير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
الوكيل   اسم الموكل )المالك(  

سامر صالح خليل المصري نبيه موسى عوض اسمير  
دائرة تسجيل أراضي نابلس

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/5/16
الرقم: 2016/8524

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2016/8524

إلـــى المحكـــوم عليه/ عمر عوني محمد أبو كويك ـ كفر عقب ـ مقابل ســـوبر ماركت ســـي تاون 
مجهول محل اإلقامة.

نعلمك أن المحكوم لها: مصلحة مياه محافظة القدس.
قد حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ شيك بقيمة 1000 شيكل، لذا يتوجب عليك أنت و/أو 
من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أسبوعين من نشر هذا اإلعالن وبعكس ذلك سيتم السير 

بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشر حسب األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
اياد مشهور

دولة فلسطين
السلطة القضائية

دائرة تنفيذ بيت لحم
رقم التنفيذ: 2016/2618 
التاريخ: 2017/2/23

تبليغ إخطار تنفيذي صادر عن دائرة تنفيذ بيت لحم في القضية 
التنفيذية رقم 2016/2618 بواسطة النشر

إلى المحكوم عليه ثائر عبد الله يوســـف طقاطقة من بيت فجار وســـط البلد وحاليا مجهول مكان 
اإلقامة.

أعلمـــك أن المحكوم له: نعيم محمـــود محمد الخطيب من دورا قد قام بواســـطة وكيله المحامي 
محمد دعامسة بطرح شيكات عدد 4 مسحوبة على االستثمار الفلسطيني مستحقة األداء والبالغ 

قيمتها 16000 شيكل تحمل توقيعك.
ســـجلت في القضية التنفيذية رقـــم 2016/2618 بتاريخ 2016/8/23 لـــذا يتوجب عليك وفي 
غضون أســـبوعين من تاريخ نشـــر هذا التبليغ الحضور إلى دائرة تنفيذ بيـــت لحم ودفع المبلغ 

المذكور و/أو االطالع على القضية، وبعكس ذلك سوف تتخذ بحقك اإلجراءات الالزمة قانونًا.
معتصم عمرو
مأمور تنفيذ محكمة بداية بيت لحم

إعالن صادر عن مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشــــركات لــــدى وزارة االقتصاد الوطني 

أن شــــركة العابدين للصرافة م.خ.م والمســــجلة لدى مراقب 

الشــــركات تحت الرقم 562432265 قد تقدمت إلينا بطلب 

رفع رأس المال من $1,000,000 إلى $2,000,000. وعلى من 

لديــــه أي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشــــركات او 

مركز الشركة الرئيسي
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية رام الله
دائرة التنفيذ

التاريخ: 2017/7/24
الرقم: 2015/8585

إعالن تبليغ بالنشر صادر عن دائرة تنفيذ رام الله
في الملف التنفيذي رقم 2015/8585

إلى المحكوم عليه/ عاصم ادريس عبد الله حمودة ـ رام الله ـ بيتونيا ـ الشـــارع الرئيســـي خلف 
البلدية/ مجهول محل اإلقامة حاليًا.

نعلمك أن المحكوم لها: شركة البنك العربي )ش.م.ع(/ وكيلتها المحامية فاتن الشيخ.
انه قد تـــم تجديد اإلجراءات في الملف التنفيذي المرقوم أعاله حيث ان المحكوم له بواســـطة 
وكيلها حضر/ت إلى دائرتنا وطرح/ت للتنفيذ كمبيالة بقيمة 33667 شـــيكل، باإلضافة إلى مبلغ 
348 شيكل بدل رسوم تنفيذ حالة ومستحقة األداء إضافة إلى الرسوم والمصاريف. لذا يتوجب 
عليك أنت و/أو من تنيب مراجعة دائرة التنفيذ خالل أســـبوعين من نشـــر هذا اإلعالن وبعكس 
ذلك ســـيتم الســـير بإجراء التنفيذ حضوريًا بحقك وعلى ذلك تم إجراء تبليغك بالنشـــر حسب 

األصول والقانون.
مع االحترام

مأمور التنفيذ
إياد مشهور

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشـــركات لـــدى وزارة االقتصاد الوطني أن 

شركة فضل عارف وأوالده للصرافة والحواالت م.خ.م والمسجلة 

لدى مراقب الشركات تحت الرقم 562517615 قد تقدمت إلينا 

بطلب رفع رأس المال مـــن $1,000,000 إلى $2,000,000 ومن 

لديه أي اعتراض عليه مراجعة مكتب مراقب الشـــركات أو مركز 

الشركة الرئيسي.
مراقب الشركات
وزارة االقتصاد الوطني

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مجلس التنظيم األعلى
الرقم: 1/9/ 2863
التاريخ: 2017/7/4

إعالن
صادر عن مجلس التنظيم األعلى

بشأن مشـــروع تعديل تنظيمي لتعديل مسار شارع بعرض 8م لتنظيم إلتقاء شارع إفرازي 
مع شارع هيكلي في الحوض 8 ـ جفنا/ محافظة رام الله والبيرة

قرر مجلس التنظيم األعلى بجلســـته رقم 2017/6 تاريـــخ 2017/6/21م بموجب القرار رقم 
157 الموافقة على وضع المشروع موضع التنفيذ المتعلق بالقطع 325، 10 حوض 8 الجلزون 
من أراضي جفنا، وذلك حســـب المخططات المودعة في مقر الحكم المحلي/ رام الله والبيرة 

وفي مقر مجلس قروي جفنا.
ويعتبـــر مخطط التنظيم نافـــذًا بعد مضي 15 يومًا من تاريخ نشـــر اإلعـــالن في الجريدة 
الرســـمية وجريدتين محليتين، وذلك اســـتنادًا للمادتين 21، 26 من قانون تنظيم المدن 

والقرى واألبنية رقم 79 لسنة 1966م.
حسين األعرج
وزير الحكم المحلي
رئيس مجلس التنظيم األعلى

دولة فلسطين
السلطة القضائية

محكمة بداية طولكرم
الرقم: 2017/2473 
التاريخ: 2017/7/20

ورقة إخبار بالنشر
صادرة عن دائرة تنفيذ طولكرم

إلى المحكوم عليه: رائد نبيل محمود جراد من عزبة الجراد، ومجهول محل اإلقامة حاليًا.
عماًل بقرار سعادة قاضي التنفيذ بتاريخ 2017/7/19 في القضية التنفيذية 2017/2473 والتي 
موضوعها شـــيك بقيمة 9338 شيكل شاملة للرســـوم والمصاريف، فقد تقرر إعالمك، حيث أنه 
وعماًل بالمادة 10 من قانون التنفيذ فقد تقرر اعالمك أنه عليك أن تقوم خالل خمسة عشر يومًا 
من تاريخ تبلغك بتنفيذ مضمون القرار و/أو أداء الدين إلى المحكوم له راجي محمود قاسم بدران 
مـــن طولكرم، وإذا لم تقم بتنفيذ مضمون القرار أو لم تقم بالمراجعة فتضطر دائرة التنفيذ إلى 

مباشرة اإلجراءات القانونية بحقك.
تحريرًا في 2017/7/20

مأمور التنفيذ
أحمد دقم

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي رام الله
رقم الملف : 2291/ج/2017
التاريخ: 2017/7/30

إعالن صادر عن دائرة أراضي رام الله
يعلن للعموم أنه تقدم لدائرة تســـجيل اراضي رام الله الســـيدة منتهى مازن راغب قرعان 

وذلك بصفته وكيال دوريا بموجب الوكالة الدورية رقم 2017/14018 تاريخ 2017/7/23
الصادرة عن الكاتب العدل في رام الله

وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 117 حوض رقم 15 قرطيس الغربي من أراضي البيرة.
فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض لدى دائرة التســـجيل خالل فترة عشـــرة 
أيام من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم الســـير بإجراء المعاملة حســـب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الموكل )المالك(   اسم الوكيل 

جميلة سليم سعود علي   منتهى مازن راغب قرعان
دائرة تسجيل أراضي رام الله

دولة فلسطين
وزارة الحكم المحلي

محافظة طولكرم
الرقم: 2017/7/1280
التاريخ: 2017/7/23

إعالن صادر
عن اللجنة اإلقليمية لمحافظة طولكرم

بشأن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تعديل مسار شارع بعرض 10م 
رقم المشروع 2017/7/1280/ كفر جمال ـ محافظة طولكرم

تعلن اللجنة االقليمية لمحافظة طولكرم عن إيداع مشروع تعديل تنظيمي لغايات تعديل 
مســـار شـــارع بعرض 10م والمتعلقة باإلحداثيات المرفقة طيـــه ضمن أراضي كفر جمالـ  
محافظة طولكرم وذلك حسب المخططات المعلنة والمودعة في مقر/ مجلس بلدي الكفريات 
وفي مقـــر مديرية الحكم المحلي/ محافظة طولكرم وذلك اســـتنادًا للمواد 26، 21، 20 من 
قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقم 79 لســـنة 1966 ويجوز ألي شخص وألي سلطة أو 
مؤسســـة رســـمية أو أهلية ممن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم أو اعتراضاتهم 
على المشـــروع معنونة إلى رئيس لجنة التنظيم المحلية لبلدية الكفريات المشتركة خالل 
مدة ثالثون يومـــًا من تاريخ إعالن اإليداع بالجريدة الرســـمية وجريدتين محليتين وتدعم 

االعتراضات أو االقتراحات المقدمة حيثما أمكن بمخططات إيضاحية ووثائق ثبوتية.
م. عدنان ربيع
رئيس اللجنة اإلقليمية للتخطيط والبناء
لمحافظة طولكرم
NO.  Y  X
1 154489.77  181678.73
2 154473.31  180685.85
3 154460.46  180688.60
4 154450.39  180685.90
5 154438.75  180681.28
6 154442.94  180672.18
7 154454.29  180676.69
8 154461.43  180678.64
9 154468.42  180677.06
10 154486.23  180668.96
11 154493.00  180665.71

دولة فلسطين
سلطة األراضي

دائرة تسجيل أراضي طولكرم
رقم المعاملة: 873/ج/2017
التاريخ: 2017/7/30

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي طولكرم
يعلـــن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تســـجيل أراضي طولكرم الســـيد بشـــار محمد نظام 
عبـــد القادر حامد وذلك بصفتـــه وكيال بموجب الوكالة الخاصة رقـــم 2014/4117 تاريخ 

2014/6/8 الصادرة عن عدل طولكرم
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم 50 حوض رقم 8433 من اراضي شويكة.

فمن له اعتراض على ذلك عليه التقدم باعتراض إلى دائرة تسجيل أراضي طولكرم خالل 
فترة عشرة أيام من تاريخ نشر هذا اإلعالن وبخالف ذلك يتم السير بإجراء المعاملة حسب 

األصول والقانون..
اسم الموكل )المالك(   اسم الوكيل خاص

بشار محمد نظام عبد القادر حامد غالية مصطفى حسن محمد   
دائرة تسجيل أراضي طولكرم

دولة فلسطين

سلطة األراضي 

دائرة أراضي أريحا
الرقم: 730/ج/2017
التاريخ: 2017/7/30م

إعالن
يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم إلى دائرة تســـجيل أراضي أريحا المحامي معتز غالب 
شـــالش نجوم بصفته وكيال خاصا بموجب الوكالة الخاصـــة رقم 211/2017/895 عدل 

أريحا.
وذلك لفتح معاملة بيع على قطعة األرض رقم 56 من الحوض رقم 2 الديوك.

فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى دائرة التســـجيل خالل فترة عشـــرة أيام 
من تاريخ نشـــر هذا اإلعالن وبخالف ذلك سيتم الســـير بإجراء المعاملة حسب األصول 

ووفقًا للقانون.
اسم الوكيل                   الحصص المباعة اسم الموكلة   

كاماًل شهناز ثلجي عبد الجبار    معتز غالب شالش نجوم 
المشتري/ عبد السالم جمال خليل

وكيل المشتري/ المحامي غالب شالش محمد نجوم
مدير دائرة أراضي أريحا
عثمان أبو حطب

دولة فلسطين

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية/ محكمة طوباس الشرعية
الرقم: 2017/51
التاريخ: 1438/11/3هـ
وفق: 2017/7/24م

إعالن تبليغ إعالم حكم غيابي بالنشر، صادر عن محكمة طوباس الشرعية 
في الدعوى أساس 2017/51

إلـــى المدعى عليه: ايهاب يحيى محمد غنام، من/ رام الله ـ حي الماصيون، شـــارع مايكل 
انجلو بالقرب من فندق الموفمبك، بيت والده رقم 15 وسكان المملكة العربية السعودية 

ومجهول محل اإلقامة فيها.
أعلمـــك أنـــه وبتاريـــخ 2017/7/24م وبموجب إعالم الحكـــم الصادر عن هـــذه المحكمة 
والمسجل تحت رقم 98/251/04 في الدعوى أساس 2017/51، وموضوعه المطالبة بألفي 
دينـــار اردني اثاث بيت من المهر المعجل والمقامة عليك من قبل المدعية أســـرار احمد 
مصطفـــى غنام من طمون فقد حكمت للمدعية أســـرار المذكـــورة، بباقي مهرها المعجل 
مبلغـــًا وقدره الفا دينـــار 2000 أردنيـ  أثاث بيت، وأمرتك بدفع ذلك لها اعتبارًا من تاريخ 
الحكم، وضمنتك الرسوم والمصاريف القانونية، حكمًا غيابيًا قاباًل لالعتراض واالستئناف 
أفهم علنًا حسب األصول، وعليه فقد جرى تبليغك وإعالمك ذلك حسب األصول، حّرر في 

يوم االثنين الواقع في 1438/11/3هـ الموافق 2017/7/24م.
قاضي محكمة طوباس الشرعية

Request for Expressions of Interest
Consulting Services – Firms Selection

Contract No. : PZA 431
Grant No.: PZA 12 030 11
Regeneration of Historical Centers in Local Government Units Program (RHC)
Location: Palestine, West Bank
Reference No.: RHC/ A 01 01.7b1
Assignment Title: Designing and Implementing Community Awareness Campaigns for Twelve Local Communi-
ties in West Bank
The Palestinian National Authority (PNA) has received a grant from the Government of the Kingdom of Belgium to-
wards the cost of “Regeneration of Historical Centers in Local Government Units Program- RHC”
The Ministry of Local Government (MoLG) is the implementation agency for component one of this program. The 
MoLG intends to use part of the grant for consulting services “The Services” to prepare “Design and Implementation 
of Public Awareness Campaign, for the Interventions of the Regeneration of Historic Centers Program in twelve 
LGUs in West Bank”. 
 The Ministry of Local Government (MoLG) now invites eligible consulting firms to express their interest in providing 
the services. Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance 
their qualifications. Interested consulting firms should provide information demonstrating that they have the required 
qualifications and relevant experience to perform the Services. The short listing criteria are: General firm’s profile (Core 
business and years in business, technical and managerial organization of the firm, general qualifications and number of 
key staff, familiar to work with the local government Units.  Qualification in the field of the assignment, Experience in 
conducting similar assignments or arranging community events, familiarity in mobilizing community stakeholders,” 
The main objective of this consultancy is to design media and community awareness campaigns and to implement some 
of its designed activities that should positively highlight the concept of regeneration of historic centers. Media and public 
awareness campaigns aim to inform the community stakeholders (LGUs, youth, children private sector…), about the 
values of their historic centers and to motivate them to protect and revitalize their cultural heritage and to use it as a good 
potential for local economic development.
The attention of interested consulting firms is drawn to paragraph 1.9 of the World Bank’s: Selection and Employment of Con-
sultants under IBRD Loans and IDA Credits and Grants by World Bank Borrowers published by the World Bank in January 
2011, revised in July 2014 (“Consultant Guidelines”), setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest.
Consultants may associate with other firms in the form of a joint venture or a sub-consultancy to enhance their qualifications 
Consultancy firms will be selected in accordance with the procedures - Selection based on the Consultant’s Qualification (CQS).
Interested consultants may obtain further information or a copy of “Term of Reference at the address below during of-
fice hours between 9:00 to 3:00 from Sunday to Thursday.
Expressions of interests must be delivered to the address below (in person, or by mail, or by fax, or by e-mail) the dead-
line for receiving the expression of interest (EOI) is by Tuesday 15 August 2017, before 1:00 pm.
Palestinian National Authority
Ministry Of Local Government
Al-Bireh, Al Baloo’- Nablus Street,
Attention: Mr. Mohammad Hassan Jabarin 
T: +972 (0)2 242 3580/1, Mobile: +972 (0)594227735, Fax: +972 (0)2 242 3582
E-mail: rhc.molg@yahoo.com, Cc.maisa.alnatsheh@btcctb.org 

رام الله: ندوة أدبية إحياًء لذكرى الشهيدين 
عـبــد الـرحـيــم مـحـمــود وغـســـان كـنـفـانـي

الشـــاعرين عبـــد الكريـــم الكرمي 
وإبراهيم طوقان، "فقد اجترح هذه 
الملتزمة حينما  الخالقـــة  الجدلية 
اتبع القول فعاًل، دفاعًا عن هويته 
ووطنه لتظل فلسطين شامخة أنفة 
وكبرياء بتاللها وكبريائها ويانعة 

خضراء، بزيتونها وبرتقالها".
إن شـــهادة  الرحيم:  عبـــد  وقال 
والدة علـــى أرض قريـــة الشـــجرة 
جاءت لتقول إن الشعر كله نضال، 
فقد جمع بين روحين خالدين هما 
أبـــو الطيـــب المتنبي وأبـــو فراس 
الفتـــى  ذاك  فـــكان  الحمدانـــي، 
الكنعاني الذي توسمت به عائلته 
فتعهدتـــه بالتعليـــم والتدريب، 
بحـــب وطنه  الفتى مفعمًا  فنشـــأ 
ليتفتق  العربيـــة،  ولغتـــه  ودينه 
فيما بعد ينبوعًا شعريًا فلسطينيًا 

يرفد نهر الشـــعب الفلســـطيني، 
وحمـــل روحـــه على كفيـــه وقاتل 
حتى ارتقى فـــي الجليل في العام 
الشجرة،  تراب  1948م شهيدًا على 
لتحضنـــه الناصـــرة ابنا بـــارًا كما 

احتضنت توفيق زياد.
وأشـــار إلى أن والده أصبح ملهمًا 
يزالون  الذيـــن ال  القادمة  لألجيال 
يحفظون األمل ويحفظون للشعراء، 
لتظل فلســـطين عرســـًا ونشيدًا ال 
ينضب في عشق الحرية واالنعتاق، 
المفتوحة  القدس  جامعة  وشـــكر 
"على هذه المبـــادرة الخالقة التي 
تعمـــق جذورنـــا وتربطنـــا برموزنا 
لنظل علـــى عهد الوفـــاء والنضال 

لنيل حريتنا".
من جهته، بّيـــن رئيس الجامعة 
الدكتـــور يونس عمـــرو، أن الندوة 

تأتي ضمن رسالة الجامعة الثقافية 
نهج  وضمن  والعلميـــة،  والوطنية 
الجامعة لتعريف األجيال الجديدة 
بفارس الكلمة الشاعر الشهيد عبد 
الرحيـــم محمود، والقـــاص الكاتب 
والروائي غســـان كنفاني، وكالهما 

فارس في مجاله.
وذكر عمـــرو أن الشـــاعر محمود 
"كان يستشرف المستقبل ويظهر 
ذلك في شعره، وما زال شعبنا جياًل 
بعد جيل، يتغذى على روح شـــعره 
الملهـــب الملهـــم، فهو مـــن قال 
"ســـأحمل روحي على راحتي وألقي 
بها في مهاوي الـــردى، فإما حياة 
تســـر الصديق وإما ممـــات يغيظ 

العدا".
وأضاف: الشـــاعر محمـــود ناضل 
معركـــة  فـــي  استشـــهد  حتـــى 

متحدثون في الندوة.

رام اللـــه - "وفـــا": نظمت جامعة 
القـــدس المفتوحة، واالتحاد العام 
للكتاب واألدباء، في رام الله، أمس، 
ندوة أدبيـــة إحياًء لذكـــرى رحيل 
األديبين الشـــهيدين؛ الشاعر عبر 
الرحيـــم محمود، والروائي غســـان 

كنفاني.
الرئاســـة الطيب  وقال أمين عام 
عبد الرحيم، ابن الشاعر الراحل عبد 
الرحيم محمود، في كلمته بالندوة: 
"عندما أتكلـــم عن الوالد وعن أدباء 
الشـــعب الفلســـطيني ال بد من أن 
يتعب اإلنســـان نفســـه بأن يختط 
بعـــض الكلمات التي لـــم تفيهم 

حقهم أيضًا".
القـــدس  "مبـــادرة  وأضـــاف: 
المفتوحـــة في عقد هـــذه الندوة 
هي تكريم لكل شـــهداء فلسطين 
وشعرائها وكتابها ولحماة القدس 
واألقصى. إننا موجودون هنا لنحيي 
ذكرى عبد الرحيم محمود الذي كان 
شـــاعرًا ومقاتاًل من أجـــل الحرية، 
وســـتظل أجيالنا الفلسطينية من 
الرايـــة وتدافع عن  بعدنا تحمـــل 
وهويتنا  والثقافي  الحضاري  إرثنا 
ومقدساتنا وتراثنا الوطني لنجعل 
أحـــالم الشـــعراء وكل مـــن كتـــب 
لفلســـطين بالـــدم حقائـــق ناجزة 
على األرض بقيام دولة فلســـطين 

المستقلة وعاصمتها القدس".
وأوضح أن عبد الرحيم محمود كان 
ثالث اثنين في المسيرة الشعرية 
األول  النصـــف  في  الفلســـطينية 
مـــن القرن العشـــرين، إلـــى جانب 

الشـــجرة عندمـــا كان يناضل ضد 
االنتـــداب البريطانـــي والعصابات 
الصهيونيـــة، وعمـــره ال يزيد عن 
35 عامـــًا، وترجمت غالبية مؤلفاته 
للغات عالميـــة واطلع عليها كتاب 

كثر.
وفـــي اســـتذكار كنفانـــي، قال 
عمرو، إن دولة االحتالل استشعرت 
خطـــورة هـــذا الكاتـــب وخطـــورة 
قوله، ولذلـــك خططت لقتله، وكان 
ضحيـــة هـــو وكثيـــر مـــن الكتاب 

الفلسطينيين.
بدورهـــا، ســـلطت نهـــى عفونة 
أســـتاذة األدب العربي في جامعة 
القـــدس المفتوحة ـ فـــرع رام الله 
والبيرة، الضوء على جانب غســـان 
كنفانـــي الكاتـــب العاشـــق، الذي 
ولد في عكا في العام 1936م حتى 
استشهاده في العام 1972م، فهو 
يمثل حتـــى اليوم نموذجًا للكاتب 

النقاد.
وأضافـــت عفونة: إنه استشـــعر 
قـــرب أجله فلم يبـــدد وقته فأثرى 
مهمة  بروائع  الفلســـطيني  األدب 
ال تزال ترســـم التاريخ الفلسطيني 
وتخطه حتى اليوم، ذاكرة عددًا من 
أعماله الروائية التي تنبئ عن وعي 
ال مثيل له، كذلك ال بد من التعريج 
على مجموعتـــه القصصية األخرى 
وكذلـــك فـــن المســـرح، فقد كتب 
إلى الشعر  الرســـائل أيضًا إضافة 

والمسرح.
وتولــــى عرافة الحفــــل الدكتور 
االحتفال  رســــالن محمد، وحضــــر 
ممثلــــون عــــن الفصائــــل، ونواب 
ومســــاعدوه،  الجامعــــة  رئيــــس 
ومديرو الفــــروع والعمداء، ومديرو 

الدوائر والمراكز.


