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دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دولــة فلسطيــن
سلطة االراضي

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف : 380/ح/2017

دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
رقم الملف : 382/ح/2017

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلن للعموم أنه تقدم إلى دائرة تسجيل أراضي قلقيلية السيد وائل يوسف يوسف نوفل وذلك بصفته 

وكيال عاما بموجب الوكالة العامة رقم 2014/1779 الصادرة من عدل قلقيلية بتاريخ 2014/5/5
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 33 ) من الحوض رقم( 7565 ) من أراضي (  قلقيلية ) 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 ( المالك ) : وجيه يوسف يوسف نوفل

اسم الوكيل : وائل يوسف يوسف نوفل
 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
 يعلــن للعمــوم أنه تقدم إلى دائرة تســجيل أراضي قلقيلية الســيدة عاليه نمر علي شــنطي وذلك 
بصفته وكيال دوريا  بموجب الوكالة الدورية رقم 886/ش.ق الصادرة من ســفارة فلســطين - انقرة  

بتاريخ 2017/10/26
وذلك بمعاملة بيع على القطعة رقم ( 41 ) من الحوض رقم( 7578 ) من أراضي (  قلقيلية ) 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 ( المالك ) : تيسير حسن علي شنطي

اسم الوكيل : عالية نمر علي شنطي
 دائرة تسجيل أراضي قلقيلية
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المجلس األعلى للقضاءالسلطة القضائية

المجلس األعلى للقضاء الشرعي
محكمة خانيونس الشرعية

ورقة إخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس 
بالدعوى التنفيذية 5876/2016

 إلى المحكوم عليه : هبة نورس فتوح يونس نابلس عقربة بني جابر بيت نور فتوح  ومجهول محل 
اإلقامة حاليا  يجب عليك أن تؤدي في ظرف أسبوعين اعتبارا من تاريخ تبلغك ورقة اإلخبار التنفيذي 
هذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2016/5876 دائرة تنفيذ نابلس 
وموضوعها مطالبة  بمبلغ 14861 شيكل بموجب شيك  لصالح المحكوم له معزوز عزت عبد الهادي 
بني جابر وإذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب األصول والقانون بحقك 
 مأمور التنفيذ

في القضية رقم 2011/1546
امام األستاذ/ انس ابو ندى  قاضي الصلح

سكرتارية/ سمير البرعي 
المدعي/ بنك القاهرة عمان – فرع الرمال – يمثله منسق فروع قطاع غزة السيد / حازم ابو رمضان 
                                                 وكالؤه المحامون / شرحبيل الزعيم وشركاه 
المدعــى عليها/ تحرير ســالمة منصــور حمامدة من غزة الرمال  – قرب محمص شــاهين  ومجهول 

محل االقامة حاليا 
نوع الدعوى/ حقوق

قيمة الدعوى/ (211,910) مائتان واحدى عشر دينار اردني وتسعمائة وعشرة فلس .
تاريخ االيداع/2011/10/11م         
   جلسة يوم / الثالثاء 2016/6/21

الحضور/ حضرت األســتاذة/ عبلة ابو جميزة وكيلة المدعي ولم تحضر المدعى عليها لســبق السير 
بحقها حضوريا

باسم الشعب العربي الفلسطيني
الحكم

حكمــت المحكمة بإلزام المدعى عليها/ تحرير ســالمة منصور حمامــدة بدفع مبلغ وقدره (171دينار 
اردني) مائة وواحد وســبعون دينار اردني للمدعي/ بنك القاهرة عمان – فرع الرمال – يمثله منســق 
فروع قطاع غزة السيد / حازم ابو رمضان مع الزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف بنسبة الحق 
المحكوم به والزامها بدفع مبلغ مائتي شــيكل اتعاب محاماة . حكما صدر وافهم علنا بجلســة الثالثاء 

الموافق / 2016/6/21م .
قاضي الصلح
أ . أنس ابو ندى

نبلغــك ايهــا المدعى عليها انــه بتاريخ 2016/6/21م قد صدر بحقك الحكــم المذكور وعليه نبلغك 
صورة عنه حســب االصول حتى يتســنى لكي اتخاذ المقتضى القانوني حسب االصول قبل ان يصار 

الى تنفيذه حسب االصول.
رئيس قلم محكمة صلح غزة 
أ . عمار قنديل

اعالن وراثة صادر عن محكمة خانيونس الشرعية
لقد قدمت لهذه المحكمة مضبطة وراثة موقعة من مختار عائلة األسطل تتضمن أن شمه بنت جراد 
بن سالم األسطل من خانيونس قد توفيت في خانيونس بتاريخ 1985/6/1م وانحصر ارثها الشرعي 
واالنتقالي في زوجها يحيى بن عبد بن حماد األســطل وفي أوالده منها وهم : ســليم وماجد وجعفر 
وتيســير وبال ل وفاطمة وبشــرى وفاتن وفردوس وكرامة وهدى فقط ، وليس لها وصية واجبة أو 
اختيارية وليس لها أوالد توفوا حال حياتها وتركوا ورثة سوى من ذكر وألجل إعطاء الورثة المذكورين 
حجة وراثة تبين نصيب كل وارث شرعاً وانتقاال فمن له حق االعتراض على هذه المضبطة مراجعة 

محكمة خانيونس الشرعية خالل سبعة أيام من تاريخ هذا اإلعالن وحرر بتاريخ 2017/10/31
قاضي خانيونس الشرعي
محمود خليل الحليمي
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وزارة المالية

مديرية ضريبة االمالك 
الرقم :2017/69

مديرية ضريبة االمالك 
الرقم :2017/68

اعالن 
يعلن اطالع العموم بانه قد تقدم الى دائرة ضريبة االمالك بيت لحم

السيد:خالد محمد مفدي صبيح .   هوية رقم (911670420) .
وذلك بصفته وكيال خاصا عن المالكين (سليمان +خضر +أحمد ) اوالد «علي صبيح الربايعة»

بموجب وكالة خاصة صادرة عن ســفارة دولة فلســطين في االردن سجل :1810 صفحة : 2017/19 
.بتاريخ :2017/10/10 .

الحوض رقم :21                          قطعة رقم :154/2 .
الكائنة بموقع :النحاس .                   من اراضي :العبيدية . 

اسم المالك :(سليمان +خضر +أحمد )» اوالد علي صبيح الربايعة « .
المساحة :1870 متر مربع .

وذلك من اجل عمل اخراج قيد فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة االمالك في
 بيت لحم خالل مدة أقصاها (15)يوما من تاريخ نشــر هذا االعالن ، وبخالف ذلك ســوف يتم الســير 

باجراءات الملف حسب االصول . 
واقبلوا االحترام 

مدير دائرة ضريبة االمالك بيت لحم

اعالن 
 يعلن الطالع العموم بأنه قد تقدم الى دائرة ضريبة األمالك بيت لحم

السيد احمد محمد حسين الحساسنة              هوية رقم : (900014150) 
وذلك بصفته وكيالً خاصا ( فضة وثريا بنات موسى احمد عيسى + خليل موسى احمد الحساسنة ) 
بموجب وكالة خاصة صادرة عن سفارة دولة فلسطين في االردن سجل : 1809 ، صفحة 2017/18 

بتاريخ 2017/10/9 
الحوض رقم : (24)                            قطعة رقم : (1/97)+(96)

الكائنة بموقع : الجوبة من اراضي العبيدية 
اسم المالك : ( خليل موسى احمد حساسنة )+( ثريا وفضة بنات موسى احمد حساسنة

المساحة : 1000م2 1000+م2
وذلك من أجل عمل إخراج قيد فمن له اعتراض عليه التقدم الى دائرة ضريبة األمالك في بيت لحم 
خالل مدة اقصاها (15) يوماً من تاريخ نشــر هذا االعالن ، وبخالف ذلك ســوف يتم الســير بإجراءات 

الملف حسب األصول. 
واقبلوا االحترام  

مدير دائرة ضريبة االمالك بيت لحم

فقد هوية
أعلن أنا بالل عبد السميع درويش ابورموز عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 942499781. 

الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
أعلن أنا فاطمة موسى سليم عدم عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم 414410803. الرجاء 

ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
طولكرم –  قفين    - أعلن أنا مسلم احمد حسن عمار  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

: 404729535    الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
أعلن أنا تيســير جبريل أحمد اطميزة عن فقدان هويتي الشــخصية التي تحمل الرقم 997036835 

وبداخلها شهادة الميالد. الرجاء ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
طولكرم –       أعلن أنا  عمر احمد عبد الرحيم فحماوي عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل الرقم  

: 411305063    الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

فقد هوية
طولكرم –   عتيل   - أعلن أنا  اركان حسن محمد ابو سنان  عن فقدان هويتي الشخصية التي تحمل 

الرقم  :  850342833   الرجاء ممن يجدها ان يسلمها الى اقرب مركز شرطه وله جزيل الشكر . 

مشاركون في الوقفة االجتماعية.

«القدس المفتوحة» بقطاع غزة تنظم وقفات احتجاجية في ذكرى وعد بلفور
غــزة- الحيــاة الجديدة- نظمــت جامعــة القدس 
المفتوحة امس في كافة فروعها بقطاع غزة وقفات 
احتجاجية في الذكرى المئوية لوعد بلفور. وشاركت 
نقابــة العامليــن بالجامعــة بمســيرة جماهيريــة 
انطلقت من ســاحة الجندي المجهــول باتجاه مقر 
األمم المتحدة، بمشاركة أعضاء من مجلس األمناء 
ورئاسة الجامعة ومديري الفروع، ونقباء العاملين.

وشــدد د. ســلمان الديــراوي مدير فــرع رفح على 
ضــرورة التوحد وإعــادة الوحدة الفلســطينية بين 
شقي الوطن من أجل إستعادة الحقوق التي سلبت 

وتحرير األوطان.
وأكد د. عماد نشــوان مدير فــرع خان يونس على 
ضرورة االهتمام بالمناسبات الوطنية والمقدسات 
الفلســطينية، منوهــاً إلى ضرورة غــرس وتعليم 
التاريــخ الفلســطيني فــي قلوب وعقــول أطفالنا 
لكــي ال ينســى ذلــك التاريــخ الحافــل بالويــالت 
والمصائب واالنتصارات في بعض الجوالت للشعب 

الفلسطيني.
واســتعرض د. حمدي أبو جراد مدير فرع الوسطى 
تاريــخ هذا القــرار الذي صدر عــام 1917 وتبعات 

القــرار، الــذي أعطــى وطنــا لليهــود علــى أرض 
فلسطين الطاهرة.وتحدث د. محمد أبو الجبين مدير 
فرع غزة عن المسؤولية الوطنية للجامعة تجاه إحياء 
كافة المناسبات الوطنية من خالل تنظيم الندوات 
والمؤتمرات من أجل الحفاظ على الذاكرة الوطنية 
لدى الشباب وطالب الجامعة الذين سيحملون راية 
القيادة والدفاع عن الحقوق الوطنية في المستقبل.

وأكــد د. رأفــت جودة مديــر فرع شــمال غزة على 
الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في 

استرجاع أرضه المغتصبة.

صيدم: سنستمر بحماية التعليم في القدس
القدس المحتلــة- الحياة الجديدة- أكد وزير 
التربيــة والتعليــم العالي صبــري صيدم أن 
حمايــة التعليم في مدينة القدس على رأس 
األولويــات، وأن الــوزارة لــن تدخــر أي جهــد 
إلحباط محاوالت األســرلة وتضييق االحتالل 
على القطاع التعليمي في المدينة المقدسة.

جــاء ذلك خالل افتتاحــه اليوم العلمي البيئي 
الكبير، أمس، في مدرســة راهبــات الوردية 

الثانوية في بيت حنينا بالقدس المحتلة.
 وتضمــن اليــوم البيئي عددا مــن المعارض 
العلميــة التي تشــمل بشــكل كبيــر الجانب 
التكنولوجي، واستمع الوزير والحضور لشرح 
من الطالبات حول مشــاريعهن التي شــملت 

تجارب علمية مميزة نالت إعجاب الجميع.
كمــا افتتــح صيــدم البيــت البالســتيكي في 
 Go green المدرسة، الذي يأتي ضمن مشروع
Rosary ويهدف إلى إعادة تدوير المواد، وقد 
استخدمت الطالبات العبوات البالستيكية في 

بناء جدران هذا البيت.
كمــا زار صيدم قســم التكنولوجيا والريبوت 
في المدرســة، الذي يشــمل تدريــب الطلبة 
فــي مختلف المراحل العمريــة على الجوانب 

التكنولوجية.

وفي كلمتها الترحيبية، أشادت مديرة المدرسة 
الســير لوســي بدور وزارة التربيــة والتعليم 
العالي الداعم دائماً لمســيرة العلم والعلماء، 
مباركــةً كافــة الخطــوات التطويريــة التــي 
تخطوهــا الوزارة في ســبيل الرقــي بقطاع 

التعليم.
وفــي نهايــة اليوم العلمــي البيئــي، كرمت 
المدرسة الوزير صيدم تقديرا لرعايته الدائمة 
لمســيرة العلم والعلماء، كما تم تكريم كافة 
 Go green المســاهمين في إنجاح مشــروع

.Rosary
وتخلــل اليــوم البيئــي العلمــي العديــد من 
الفقرات الفنية والشعبية التي شملت الدبكة، 

ومسرحية حول البيئة.
وحضر االفتتاح، ممثل روســيا لدى فلسطين 
حيدر أغانين، ونائب القنصل اإليطالي، ومدير 
عــام وحدة شــؤون القــدس ديمة الســمان، 
ومديــر التربيــة والتعليــم العالــي بالقدس 
سمير جبريل، وعضو المجلس الثوري عضو 
األمانــة العامــة للمؤتمــر الشــعبي الوطني 
بالقدس سلوى هديب، وحشد من رجال الدين 
المســيحيين وأولياء األمــور، إضافة لمعلمي 
ومعلمات المدرسة وحشد من األسرة التربوية.

«الثقافة»: منح الشاعر عيسى وسام «تشيخوف» إنجاز إضافي للثقافة الفلسطينية
رام اهللا- الحياة الجديــدة- قالت وزارة الثقافة، إن 
منح الشــاعر الفلســطيني عبد اهللا عيسى، وسام 
«تشيخوف» اإلبداعي للعام 2017، في موسكو، يعد 

إضافة لإلنجازات الثقافية الفلسطينية.
وشددت الوزارة في بيان أمس، على أهمية إيصال 
الصوت الفلسطيني عبر بوابة الثقافة، ومن بينها 
الشــعر، إلى العالم، كما فعل الشاعر عيسى، الذي 
لطالما أكد في أشــعاره االنتصار للقضية واألرض 
والمواطن والهوية الوطنية، عبر تعاطيه مع قضية 
فلســطين كقضية إنسانية، مشــكال بما قدم من 

قصائد لوحة شعرية ذات بعد إنساني.
واعتبر وزير الثقافة إيهاب بسيســو، منح الشــاعر 
عبد اهللا عيسى هذا الوسام، إنجازا إضافيا للثقافة 
الفلســطينية علــى المســتوى الدولــي، بما يخدم 

حضور الرواية الفلسطينية بشكل فعال.
وكان الشاعر الروسي فالديمير بويارينوف، النائب 
األول لرئيــس التجمــع الدولــي التحــادات الكتاب، 
ورئيــس اتحاد الكتاب الروس في موســكو، وأثناء 
حفل تقليد الشــاعر عيســى وســام «تشــيخوف» 
اإلبداعي، قال: إن أهمية الشــاعر عبد اهللا عيسى 
تكمــن في قدرته على التملك مــن ناصية الكلمة 
ومنحها مقدرة خصوصية لخلق عالم جمالي ينتصر 
للحياة بالحب على الموت، ويقدم قضيته عبر أدواته 
الشعرية والســردية والســينمائية والدبلوماسية، 
كجــزء أصيل من قضية اإلنســان عموما، وامتحان 
لمدى مقدرة البشرية في تحقيق العدالة اإلنسانية 
فــي مواجهــة أعــداء الحيــاة والجمال فــي كوكبنا 

األرضي».

وحصل الشاعر عيســى على جوائز عربية ودولية 
كثيــرة من أبرزها وســام االســتحقاق في الثقافة 
والعلوم والفنون (مســتوى االبتــكار)، والذي قلده 
إياه الرئيس محمود عباس، وشخصية العام 2015 
فــي حوار الحضارات، التي قدمها له صندوق األدب 

العالمي.
وأصدر عيســى عــددا مــن المجموعات الشــعرية 
والمؤلفات واألبحاث النقدية، وبطبعات مختلفة من 
أبرزهــا: «آالء»، و»موتى يعــدون الجنازة»، و»حبر 
ســماء أولى»، و»قيامة األســوار»، و»رعاة السماء 
رعاة الدفلى»، و»وصايا فوزية الحســن العشــر»، 
وفي النقد «رؤيا»، و»الكلمة والروح في الشــعرية 
المعاصــرة»، كما أخــرج وأنتج العديــد من األفالم 

الوثائقية والروائية الطويلة.

مهرجان رام اهللا الشعري ينشر العدد األول حول الشعراء المشاركين
رام اهللا- الحياة الجديدة- 
أعلنت لجنة «مهرجان رام 
اهللا الشعري من المتوسط 
المزمع  المتوســط»  إلــى 
عقده في 2017/11/11-8 
أسماء الشعراء المشاركين 
فــي المهرجــان وعددهم 
32 شــاعرة وشــاعراً مــن 
مختلف دول العالم، وابتداًء 
مــن أمــس تنشــر اللجنة 
ن  جــا للمهر ميــة  عال إل ا
أعــداد حــول كل  أربعــة 
شــاعر وشــاعرة تحتــوي 
نبــذة تعريفية بالشــاعر 

وبإنجازاته األدبية.
يشارك في المهرجان من 
مقدونيا الشــاعر ريســتو 
فاسليفسكي وهو أكاديمي 

وشــاعر وصحافــي وناقد 
أدبــي ومترجــم  وناشــر، 
يكتب باللغتين المقدونية 
والصربية، مواليد مقدونيا 
في عام 1943. وهو مؤلف 
ألكثر من 300 عمال، جمع 
أعمــال المؤلفين اآلخرين 
والترجمات، ومعظمهم من 
إلــى الصربية  المقدونية 
وبالعكــس، وحصل على 
أكثر من 40 جائزة دولية. 
وقد ترجمت أعماله ألكثر 

من 30 لغة.
ومــن فلســطين يشــارك 
ريــاض  الشــاعر طاهــر 
وهــو أحــد أبرز الشــعراء 
الفلســطينيين، قــال عنه 
الشاعر محمود درويش « 

نادرا ما يتم التطابق بين 
الشاعر وشعره، ونادرا ما 
يكون الشعر هو الشاعر، 
لكــن طاهــر ريــاض هو 
شــعره: صاف، وشــفاف، 
وصادق، وأنيق»، ولد في 
عمان عام 1956، أســس 
إلى جانــب القاص إلياس 
فركوع دار منارات للنشــر 
والتوزيــع وتوليــا إدارتها 
الســنوات 1980- خــالل 

1990، ثم تفرغَ للكتابة 
اإلبداعية، ترجمت قصائده 
إلــى عــدة لغات، لــه عدة 
مؤلفــات في الشــعر منها 
شــهوة الــروح، وطقوس 
الطيــن، والعصا العرجاء، 
وحــالج الوقت، واألشــجار 
على مهلهــا، وينطق عن 
الهــوى، وســراب الماورد، 
الغيــب،  كتــاب  وأخيــراً 
باإلضافــة إلــى مؤلفاتــه 

في الترجمة.
وتشــارك أيضا الشــاعرة 
اإلسبانية جراسيال باكيرو 
شاعرة وممثلة ومدربة في 
الكتابة االبداعية، مواليد 
1960، مــن إصداراتهــا: 
«عالقات 1985»، «سجالت 
النســيان 1997»، «مكتب 
الحــدود 2006»، «تاريــخ 
 . «2 0 1 1 شــة  لهشا ا
وكانــت المنســقة العامة 
الكتابة اإلبداعية،  لورش 

فوينتيتاجا عام 2001.
ويشــارك كذلك الشــاعر 
زيلجكــو ايفانكوفيك من 
البوســنا والحاصــل على 
العديد من الجوائز األدبية 
للشعر والمقاالت والدراما 
اإلذاعية في عدة مسابقات 
بارزة في وطنه، والحاصل 
ة  ئــز لجا ا علــى  يضــا  أ
المرموقــة «أنتون برانكو 

شــيميتش»، وهو شــاعر 
وروائي وصحافي وإعالمي 
وناقد أدبــي ومؤلف دراما 
اذاعيــة ومترجــم. مواليد 
كرواتــي- وهــو   ،1954

مــن  ج  تخــر ســني  بو
التربوية في  األكاديميــة 

سراييفو. 
الشــاعرة  تشــارك  كمــا 
نــة  جما لفلســطينية  ا
مصطفــى وهي شــاعرة 
وإعالميــة حاصلــة علــى 
بكالوريوس في الحقوق. 
فــة  الصحا فــي  عملــت 
 ، ئيــة لمر ا و بــة  لمكتو ا
فــي الشــعر لهــا أربعــة 
دواويــن مطبوعــة هــي 
«غبطــة برية» و»عشــر 
نســاء» و»ولــن أقــول ما 
ال  أن   اعتــدت» رأيــت»، 
أحــد»، تُـرجمــت  يرانــي 
أشــعارها إلى عــدة لغات، 

كما صدرت لهــا مختارات 
باإليطالية بعنوان «أتعثر 
كلما مشــيت على مهل». 
أسســت «مهرجان شــعر 
في مســرح» الذي انطلق 
في العام 2008، ومهرجان 
«خان الفنون» الذي يجمع 
التشكيلي  الشــعر والفن 
والترجمــة وناشــطة في 

مجاالت حقوق اإلنسان.
يشــارك  الجزائــر  ومــن 
الشــاعر حميد طيبوشــي 
ن  فنــا و عر  شــا هــو  و
تشــكيلي، مواليــد 1951 
الجزائــر،  تيبــان-  فــي 
يعيش ويعمل في فرنسا 
منــذ العــام 1981. «أحــد 
أكثر  شــعراء جيله تطلبا 
ومغامــرة» حســب كلمات 
الكاتــب طاهــر جــاووت, 
نشــر أولى قصائــده عام 
1971، ترجمــت أشــعاره 

إلى اإلســبانية واإليطالية  
وأقام العديد من المعارض 
فــي   الشــخصية  الفنيــة 
الجزائر وتونس وفرنســا 
واسبانيا والواليات المتحدة  
كما شارك في العديد من 
المعــارض الجماعيــة في 
أوروبــا والعالــم العربي. 
أصــدر ما يزيد عن خمس 

عشرة مجموعة شعرية.
ومن فرنسا يشارك الشاعر 
جان بونســيت وهو شاعر 
وبروفيســور  ومترجــم 
لغة انجليزيــة في جامعة 
 ، نســية لفر ا بــل  ينو غر
مواليد فرنسا عام 1949، 
وفي بداية حياته المهنية 
عمل كدبلوماسي في عدة 

مناصب ثقافية في أوروبا 
وآســيا وأوقيانوســيا. وله 

عدة إصدارات أدبية.
ومن كوبا يشارك الشاعر 
فيكتــور رودريجيــز وهو 
شــاعر كوبــي وصحفــي 
أدبــي ومترجــم.  وناقــد 
يعمل أســتاذا لإلســبانية 
في كليــة كينيون. حصل 
علــى العديد مــن الجوائز 
لشــعره: جائــزة ديفيــد، 
جائزة الجمع، جائزة إدوكا، 
جائزة ريناسيمينتو، جائزة 
فــراي لويــس دي ليــون، 
أســيزيت، جائــزة ليونور، 
ال  دي  رينكــون  جائــزة 
فيكتوريا، وجائزة ألفونس 

إل ماغنانيم بوتري.

«فتح» في النرويج تنظم وقفة احتجاجية في مئوية بلفور
أوســلو- وفا- نظمت حركه التحرير الوطني 
الفلســطيني «فتح» اقليــم النرويج منطقه 
بيرجــن، وقفــة احتجاجيــه للتذكيــر بمــرور 
مائه عام على وعد بلفور المشــؤوم وتبعاته 

االستعمارية بحق الشعب الفلسطيني.
وأوضح بيان صادر عن إقليم «فتح» النرويج، 
أن وعــد بلفور أعطى اليهــود بدون وجه حق 
الفرصة في اســتعمار فلســطين التاريخية، 
وطــرد ســكانها األصليــن وارتــكاب المجازر 
بحقهم، بتواطؤ من السلطات البريطانية منذ 

تاريخ اصدار الوعد في 1917/11/2.
وشــارك في الوقفــة التي نظمــت في مركز 
مدينــة بيرجــن أمــام الحجــر األزرق، أمس، 
العديــد مــن أبنــاء فتح فــي النرويــج وأبناء 

الجالية الفلســطينية والعربية والمتضامين 
مع القضية الفلسطينية.

ووزعــت الحركة بيانــا باللغتيــن االنجليزية 
والنرويجيــة يدين هذا الحــدث، وبطالن هذا 
الوعد، داعيا الحكومة البريطانية لالعتذار عن 
هذا الوعد الباطل المخالف لألعراف والمواثيق 

الدولية.
ودعــا حكومــة بريطانيــا والمجتمــع الدولي 
بتصحيــح هذه الخطيئــة الدولية التي أنتجت 
الويــالت للشــعب الفلســطيني، مــن خــالل 
االعتــراف بالدولــة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتها القدس الشــريف، وإنهاء االحتالل 
اإلســرائيلي وعــوده الالجئيــن وتحرير كافة 

األسرى.


