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إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة 2017/7750
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود ضرار محمد حمارشه بصفته وكيال بموجب الوكالة 

الدورية رقم 5837/2016/427 عدل جنين بتاريخ 2016/6/2 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7750/ج/2017على القطعة رقم 5 من حوض رقم 20  من أراضي يعبد. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمود ضرار محمد حمارشه.

 اسم الموكل « المالك:  وداد يوسف رشيد بري. 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكالة الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة 2017/7549
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود صدقي عبد اهللا عبيد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 435/2017/10304 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/10/15 والوكالة الدورية رقم 
435/2017/10570 الصــادرة عــن عدل جنين بتاريخ 2017/10/22 وذلــك لتقديم معاملة بيع رقم 

7549/ج/2017على القطعة رقم 10 من حوض رقم 34  من أراضي عرابة . 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمود صدقي عبد اهللا عبيد.

 اسم الموكل « المالك:  جمال محمد صالح عبد الخالق . 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة  2017/7721
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد يوســف أحمــد علي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6770/2005/338 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2005/9/6 والمعطوفة على الوكالة 
الدوريــة رقم 330/2005/4513 الصــادرة عن عدل جنين بتاريخ 2005/6/18 وذلك لتقديم معاملة 

بيع رقم 7721/ج/2017على القطعة رقم (39)+(38) من حوض رقم (29) من أراضي قباطية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد يوسف أحمد علي.

 اسم الموكل « المالك:  إبراهيم أحمد محمود كميل. 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة  2017/7723
يعلــن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد يوســف أحمــد علي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 3400/2008/382 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2008/4/16 والمعطوفة على الوكالة 
الدوريــة رقم 330/2005/4515 الصــادرة عن عدل جنين بتاريخ 2005/6/18 وذلك لتقديم معاملة 

بيع رقم 7723/ج/2017على القطعة رقم (39)+(38) من حوض رقم (29) من أراضي قباطية. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد يوسف أحمد علي.

 اسم الموكل « المالك:  إبراهيم أحمد محمود كميل. 
عدد الحصص المباعة: حسب الوكاالت الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة  2017/7733
يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمد إبراهيم عبد القادر زايد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
العامة رقم سجل 853 صفحة 2009/52 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2009/5/13 
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 7733/ج/2017على القطعة رقم (76)+(10)+(54)+(52)  من حوض 

رقم (29)+(25)+(17)+(17)  من أراضي اليامون. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : محمد إبراهيم عبد القادر زايد.

 اسم الموكل « المالك:  عزية طاهر أحمد زايد. 
عدد الحصص المباعة:كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 

رقم المعاملة  2017/7727
يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة مثنى حســين طاهر زايد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم سجل 1813صفحة 2017/43 الصادرة عن سفارة فلسطين في عمان بتاريخ 2017/7/16 
والمعطوفــة علــى العامة رقم ســجل 1714 صفحة 2017/45 الصادرة عن ســفارة دولة فلســطين 
فــي عمــان بتاريــخ 2017/3/16 وذلك لتقديم معاملة بيــع رقم 7727/ج/2017علــى القطعة رقم 

(10)+(76)+(54)+(52) من حوض رقم (25)+(29)+(17)+(17)  من أراضي اليامون. 
فمن له أي اعتراض عليه التقدم باعتراضه إلى هذه الدائرة خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ 

النشر وإال سيتم السير في إجراءات المعاملة حسب األصول والقانون
اسم الوكيل : مثنى حسين طاهر زايد.

 اســم الموكل « المالك:  (بالل + أســامة + يحيى + حمزة + آمال + كفاح + نهلة / أبناء إبراهيم 
عبد القادر زايد)

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

10/28 د
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فقد هوية
جنين/ أعلن أنا رمضان محمود طاهر زيد من يعبد الشمالية / جنين عن فقدان هويتي الشخصية التي 
تحمل الرقم 402239875 أرجو ممن يجدها تسليمها إلى أقرب مركز شرطة وله جزيل الشكر سلفا . 

تنويه
جنين / ورد خطأ في إعالن اإلخطار العدلي المنشور في جريدة الحياة بتاريخ 2017/10/26 حيث ورد 
أن رقم اإلخطار العدلي هو (435/2017/9986 )والصحيح هو(435/2017/8862 ) كما ورد أن اإلخطار 
بناء على قرار ســعادة رئيــس محكمة بداية جنين الصادر بتاريــخ 2017/10/19 والصحيح أنه صادر 

بتاريخ 2017/10/24   لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2017/7586 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2017/10/24 حيــث ورد أن الوكالــة رقم  1050/2012/410 الصادرة عن عدل جنين هي وكالة عامة 

والصحيح أنها وكالة دورية لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2017/7641 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2017/10/25 حيث ورد أن تاريخ صدور  الوكالة الخاصة رقم  414/2013/878 هو 2014/5/4 والصحيح 

هو 2013/2/7 لذا اقتضى التنويه. 

تنويه
جنيــن / ورد خطــأ في إعالن تســجيل األراضي رقم 2017/7669 المنشــور في جريــدة الحياة بتاريخ 
2017/10/25 حيث ورد أن الوكالة الدورية  رقم  ســجل 1215 صفحة 2017/7  الصادرة عن  ســفارة 
دولة فلســطين الصحيح أنها وكالة دورية الوكالة الدورية  رقم  ســجل 1215 صفحة 20112/7   لذا 

اقتضى التنويه. 

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/28 د
محكمة صلح جنين

مذكرة دعوة صادرة عن محكمة صلح جنين في الدعوى 
الحقوقية رقم 2017/1118 لتبليغ المدعى عليه بالنشر 

إلى المدعى عليهم / ( عصام عبد اللطيف يوسف طحاينة ) من السيلة الحارثية/جنين ومجهول محل 
اإلقامة حاليا، يقتضي حضورك  إلى هذه المحكمة يوم 2017/11/12 للنظر في الدعوى التي أقامها 
عليك المدعي :  باسم محمود محمد حمارشة من يعبد/ جنين ، بواسطة وكيله المحامي غسان مساد 
والتي موضوعها: مطالبة مالية (6112) شــيقل ، ويمكنك الحضور إلى 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 عنك تجري محاكمتك حضوريا . 

رئيس قلم حقوق /محكمة صلح جنين 

فقد هوية
طولكــرم –  عــالر   - أعلن أنا قيصر ســميح نمر طقاطقة  عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل 

الرقم  : 401608484     الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

تنويه
سقط سهوا في اعالن صادر عن دائرة تسجيل اراضي جنين رقم المعاملة (2017/6111) في جريدة 
الحياة الجديدة اسم  البائع باسم عوض مصطفى ماليشة  لم يذكر في االعالن لذا اقتضى التنويه

 «القدس المفتوحة» تشارك في ورشة 
باألردن حول معايير التحكيم والنشر 

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- شــاركت جامعة 
القــدس المفتوحــة، ممثلــة بالدكتــور عبــد 
الهادي الصباح مساعد نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية، وأ. د. حسني عوض عميد البحث 
العلمــي في ورشــة حــول معاييــر التحكيم 
والنشر في الدوريات التربوية العلمية العربية 
انعقــدت في مقر اتحاد الجامعات العربية في 
األردن، فــي الفترة الواقعة مــا بين 24/23-

2017/10، هدفت للتوصل إلى معايير موحدة 
للتحكيم والنشر في الدوريات التربوية العلمية 
العربية تطبق في المجالت المحكمة العربية 
مــن أجل النهــوض بها إلى مصــاف المجالت 

المتميزة عالمياً.
وقــدم عوض فــي اليوم الثاني من الورشــة 
عرضــا يتضمن إجــراءات التحكيم والنشــر 
المتبعة في المجــالت العلمية المحكمة التي 
تصدرهــا جامعــة القدس المفتوحة، وأشــار 
فيها الى أن مجالت الجامعة تطبق فعلياً أكثر 
من %90 مما جرى تناوله من معايير وإجراءات 
نشر، وأضاف أنَّ مجالت الجامعة حاصلة على 
معامــل التأثيــر العربــي، وتشــترك بثماني 
قواعد بيانات عربية بما فيها شبكة المعلومات 

العربية التربوية التي تنظم الورشة، ويجري 
العمــل حالياً علــى االشــتراك بقواعد بيانات 
.isiو Scopusو Google scholar :عالمية مثل

 وأوضح عــوض أنَّ مجالت الجامعة المحكمة 
تهتم بنشــر األبحاث التــي تراعي االتجاهات 
المعاصرة، والتي تقدم نتائج أصيلة ومنهجية 
متعــددة وجديــدة، وتحمــل رســالة واضحة، 
وتســهم فــي حل مشــكلة حقيقيــة ومثيرة 
لالهتمــام، إضافــة إلــى البحــوث التجريبية 
والميدانيــة التــي أجريــت حديثــاً، وأن جميع 
األبحاث تخضع للتحكيم العلمي الرصين على 
مرحلتين هما: مرحلة التحكيم األولي، ومرحلة 

التحكيم النهائي.
وأشــرف علــى تنظيــم هــذه الورشــة اتحاد 
شــبكة  مــع  بالتعــاون  العربيــة،  الجامعــات 
المعلومات العربية التربوية (شمعة)، والجمعية 
الكويتية لتقدم الطفولة العربية، وبدعم من 
مؤسســة الكويت للتقدم العلمي، وقد شارك 
في الورشة باحثان وممثالن عن مجالت علمية 
تربوية محكمة من األردن، وفلسطين، ولبنان، 
والســعودية، والكويــت، واإلمــارات، واليمن، 

والبحرين، وعمان، ومصر.

مشاركون في الورشة

 من المزمع إقراره في اللجنة الوزارية اإلسرائيلية لشؤون التشريع اليوم

مجدالني: مشروع قانون «القدس الكبرى» ينهي بشكل فعلي وعملي حل الدولتين
رام اهللا- الحياة الجديدة- اعتبر األمين العام لجبهة 
النضال الشعبي الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمــة التحرير الفلســطينية د. أحمد مجدالني، 
طــرح االحتالل مشــروع قانون «القــدس الكبرى» 
المزمــع إقــراره في اللجنــة الوزارية اإلســرائيلية 
لشؤون التشــريع، اليوم األحد، من أخطر القرارات 
االســتيطانية، وتصعيد سياســي، لقطــع الطريق 
على أية حلول سياسية لقيام دولة فلسطين تكون 
القدس الشــرقية عاصمة لها، وقطع الطريق أمام 
أي تواصــل بين شــمال الضفة الغربيــة والقدس 
وجنوبها، فــي تحد للمجتمع الدولــي وإصرار على 

فرض األمر الواقع.
يذكر ان المشــروع يعزل أحيــاء كفر عقب ومخيم 
شــعفاط وعناتا عن حدود ما يسمى بلدية القدس 
الغربيــة والذيــن يصــل عددهــم إلــى قرابة ثلث 

ســكان القدس الشــرقية، باإلضافة الى إقامة حي 
استيطاني جديد، يضم أكثر من عشرة آالف وحدة 
استيطانية جديدة على األرض الفلسطينية المحتلة 
المعروفة بمنطقة مطار قلنديا شمال غرب القدس 

المحتلة.
وأضــاف مجدالنــي انه حســب ما تطرحــه حكومة 
اليمين المتطرف فإنه سيتم ضم أكثر من 100 ألف 
مستوطن إلى مدينة القدس بالتزامن مع إخراج أكثر 
من 120 ألف فلسطيني، أي ثلث عدد الفلسطينيين 
في المدينة، بهدف التغيير الجغرافي والديمغرافي، 
في سابقة خطيرة، تنهي بشكل فعلي وعملي حل 

الدولتين.
واشــار الــى أن االحتالل يســتهدف تمزيق القدس 
وإعاقة التواصــل الجغرافي بين أحيائها ومع بقية 
أحياء الضفة الغربية ليكتمل الحصار على التواجد 

الفلسطيني في المدينة بحزام ممتد من االستيطان 
بغرض احباط أي سيناريو مستقبلي إلقامة الدولة 
الفلســطينية، ويشــجع ذلــك الموقــف االميركــي 
المتساوق مع الحكومة االسرائيلية تجاه االستيطان 
وحل الدولتين والذي يعطي بنيامين نتنياهو فرصة 

لفرض المزيد من االستيطان.
وأكــد مجدالنــي ان المجتمــع الدولي أمــام اختبار 
حقيقي، مشــيرا الى اننا ال ننتظر بيانات الشــجب 
واالســتنكار، بــل موقفــا جــادا ومســؤوال  لحماية 
قرارات الشــرعية الدولية، وآخرهــا القرار (2234) 
لعــام 2016 الــذي يطالــب بوقــف فــوري وكامل 
لألنشــطة االستيطانية االســرائيلية ويعتبر جميع 
المســتوطنات التــي قامــت اســرائيل ببنائها على 
األراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية وتمثل 

خرقا للقانون الدولي، وتهديد لعملية السالم.

 المالكي يشكر سويسرا على دعمها المستمر لألونروا
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- شــكر وزيــر الخارجية 
والمغتربين رياض المالكي سويســرا على دعمها 
المستمر لوكالة غوث وتشغيل الالجئين (األونروا).

جــاء ذلــك خالل اســتقباله، أمــس، وزيــر اقتصاد 
الكونفدرالية السويسرية يوهان شنايدر-آمان في 
مقــر الــوزارة بمدينة رام اهللا، بحضــور وفد رفيع 

من الجانبين.
وقال المالكي: «نحــن فخورون بكل ما نقدمه من 
عمل، خاصة في مجال التنمية»، مشــيرا إلى الدور 
الذي تلعبه الوكالة الفلسطينية للتنمية (بيكا) في 
دعم مشــاريع التنمية بمختلــف البلدان، من خالل 

توفير الطاقات البشــرية وتقديم العون في مجال 
التنمية.

كما أشــاد بالتعــاون بين وزارتــي خارجية البلدين 
والتنسيق المشــترك بينهما، مشــددا على أهمية 
تعزيــز التعــاون بين الجانبين والعمــل على إقامة 
لجنة اقتصادية مشتركة، وتبادل الخبرات والخطط 

التنموية.
ودعــا المالكــي الجانــب السويســري إلــى إقامــة 
اســتثمارات ومشــاريع سويســرية في فلسطين، 
والعمل فــي المناطق الصناعيــة التي تعمل على 
تطويرها الحكومة الفلسطينية مع شركائها لتكون 

واحة لتشجيع االستثمار، خاصة أن فلسطين وقعت 
مجموعــة من االتفاقيات التجارية مع عدد من دول 
العالم وتســتطيع الشركات األجنبية االستفادة من 
هــذه االتفاقيات، خاصة اتفاقيــات إعفاء المنتجات 

الفلسطينية من الضرائب.
وأكد يوهان شــنايدر-آمان موقــف بالده من دعم 
فلســطين في مختلف المجــاالت، وأضاف انه اطلع 
خــالل زيارته األولى لفلســطين على مدى التطور 
الموجود، خاصة في مجــال الهايتك والتكنولوجيا، 
مشــيرا إلى أهميــة تعزيــز التعاون بيــن البلدين 

وتطويره في مختلف المجاالت.

 «التحرير الفلسطينية»  تدين تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- نــدد ابــو صالــح 
هشام عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير 
الفلسطينية بتصريحات رئيسة وزراء بريطانيا 
تيريزا ماي في مجلس العموم البريطاني التي 
قالــت فيهــا: إن بالدها تفتخر بإعــالن بلفور 
وإنها ســتحتفل بالذكرى المئوية لوعد بلفور 
المشــؤوم، ووصفهــا بوصمة عــار في جبين 
الحكومــة البريطانيــة. ورأى هشــام ان هذه 
التصريحات بعد مرور 100عام علي وعد بلفور 
المشــؤم تعد تصريحات غير مسؤولة وبعيدة 
عــن الديمقراطية واالنســانية، مؤكدا إصرار 
بريطانيا على تأييد الجريمة التي وقعت بحق 

الشعب الفلسطيني يعد وقاحة سياسية تظهر 
الغطرســة البريطانيــة أمام العالــم. وطالب 
المجتمــع الدولي  للعالــم بالوقوف امام اصل 
الجريمة التي تعتبر من ابشــع جرائم العصر 
الحديث، أال وهي تشريد الشعب الفلسطيني 
الى كل اصقاع االرض، داعيا الى رســم خطة 
عمل تتسم باالستمرار والديمومة على اساس 
علمي وواقعي من اجل محاسبة بريطانيا التي 
كانت ســببا للجريمة، مطالبا االحزاب والقوى 
العربية  باقامة انشطة و ورشات عمل تتناول 
وعد بلفور ال سيما أنه بعد مرور مئة عام هناك 

محاوالت جادة لتصفية قضية فلسطين.

 «التعاون اإلسالمي» تناقش إجراءات إطالق جائزتها اإلعالمية لتعزيز الحوار والتسامح
 جــدة- وفــا- تعقــد لجنة 
التعــاون  منظمــة  جائــزة 
اإلســالمي الدولية لمكافأة 
وسائل اإلعالم واإلعالميين 
المتميزين في مجال تعزيز 
الحــوار والتســامح والوئام 
بيــن الثقافــات، اجتماعهــا 
الثانــي غدا، في مقر اتحاد 
وكاالت أنبــاء دول منظمــة 
التعاون اإلسالمي في مدينة 
العربيــة  بالمملكــة  جــدة، 

السعودية.
وقالــت مديرة إدارة اإلعالم 
في المنظمة مها عقيل: إن 
االجتماع ســيناقش شروط 
التــي  الجائــزة  وإجــراءات 
رئيــس جمهورية  أطلقهــا 
صــال،  ماكــي  الســنغال 
بصفته رئيسا للجنة الدائمة 
الثقافية  والشؤون  لإلعالم 
الدورة  وأقرتها  (كوميــاك)، 
للمؤتمــر  عشــرة  الحاديــة 
اإلعالم،  لوزراء  اإلســالمي 

المنعقــدة بمدينة جدة في 
21 كانون األول 2016.

وأوضحــت أن الجائزة تأتي 
ضمن تنفيذ «اســتراتيجية 
منظمة التعاون اإلســالمي 
فحــة  لمكا ميــة  عال إل ا
ليــات  آ و اإلســالموفوبيا 
أعربــت  حيــث  تنفيذهــا»، 
فــي  ء  ألعضــا ا لــدول  ا

المنظمــة عــن قلقهــا إزاء 
تنامي التعصب ضد اإلسالم 
والمسلمين في الغرب، وفي 
مناطــق أخرى عديــدة من 

العالم.
وأشــارت عقيل إلى أن هذا 
بشــكل  يتغــذى  التعصــب 
كبير علــى الصور النمطية 
التي تنشرها تقارير وسائل 

اإلعالم والكتابات والمقاالت 
والتعليقــات  والمقابــالت 
واالفتتاحيــات وغيرهــا من 
األلــوان الصحفية، وتنقلها 
بنــوع مــن التواطــؤ بعض 
وســائل اإلعــالم، ال ســيما 
اإلعالم المرئي والمســموع 
فــي الغــرب، بما فــي ذلك 
شبكات التواصل االجتماعي.

وبينت أن منظمــة التعاون 
إلــى  تســعى  اإلســالمي 
الحمــالت  هــذه  مكافحــة 
تشــويه  تســتهدف  التــي 
اإلســالم عمــدا، مــن خالل 
اتخاذ إجراءات مختلفة تبين 
للعالم أن اإلســالم هو دين 
الســالم والتسامح، مشيرة 
إلى أن الجائزة سوف تحفز 
اإلعالميين على إنتاج مواد 
مختلفــة في مجــال تعزيز 
الحــوار والتســامح والوئام 

بين الثقافات.
الخاصــة  اللجنــة  وكانــت 
بالجائزة عقدت أول اجتماع 
لها في داكار (السنغال) يوم 
10 نيســان 2017 لدراســة 
شروط وطرائق تفعيل هذه 
الجائزة التي ستمنح لوسائل 
ممن  واإلعالميين  اإلعــالم 
أنجــزوا أعمــاال متميزة في 
التســامح  تعزيــز  مجــال 

والحوار بين الثقافات.

 محاضرة حول وعد بلفور المشؤوم
أريحا– الحياة الجديدة- نظم اتحاد الشباب 
الديمقراطي الفلسطيني- فرع اتحاد لجان 
الطلبــة الثانوييــن، أمس، محاضــرة حول 
وعد بلفور المشــؤوم في مخيم عقبة جبر 
بمحافظة أريحا، وبمشاركة عشرات الطلبة؛ 
وقدم الطــالب امير حميدات وختام خوالدي 

مداخالت حول هذه الوثيقة المشؤومة.
فيمــا قدم عضــو اللجنة المركزيــة للجبهة 
الديمقراطية صالح الســمهوري شرحا حول 

وثيقــة المجــرم آرثــر بلفور وزيــر خارجية 
بريطانيا في حينــه، الذي أعطى ماال يملك 
لمن ال يستحق. وخالل المحاضرة تم اإلجابة 
عــن العديد مــن استفســارات الطلبة. وأكد 
مسؤول األنشــطة باالتحاد مهند ابو رحمة 
بان هــذه اللقاءات والمحاضــرات تهدف الى 
زيــادة الوعــي والثقافــة من خــالل تعريف 
األطفال والشباب بتاريخ قضيتنا الفلسطينية 

والمؤامرات التي حيكت ضده.


