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دائرة االراضي في سلطة اراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8350

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ناصر علي محمود عباس بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 7687/2018/440 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/7/26 والمعطوفة على الخاصة 

رقم 6916/2015/424 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/7/23 
وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 3850/ج/2018علــى القطعة رقم 1 من حوض رقم  20077   من 

أراضي جنين. 
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 : ناصر علي محمود عباس.

 اسم الموكل « المالك:  محمد حافظ موسى البواقنه .
عدد الحصص المباعة:784 متر. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8348

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة ربيع فوزي خليــل غزال بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6290/2015/424 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2015/6/25 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 8348/ج/2018على القطعة رقم 21  من حوض رقم  20067 من 
أراضي جنين. 

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 : ربيع فوزي خليل غزال.
 اسم الموكل « المالك:  فادي شوقس محمد ستيتي.

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8341

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 4631/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/30

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 8341/ج/2018على القطعــة رقم 45 من حــوض رقم  11 من 
أراضي جبع. 

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 : رياض أحمد أديب فشافشة.
 اسم الموكل « المالك:  (محمد + إبراهيم + كفاية + نوال/ أبناء أسعد محمد الماليشة) .

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8344

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة رياض أحمد أديب فشافشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 7543/2018/439 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/6/5

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 8344/ج/2018على القطعــة رقم 93 من حــوض رقم  12 من 
أراضي جبع. 

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 : رياض أحمد أديب فشافشة.
 اســم الموكل « المالك:  ســائدة ناجي علي زيدان،( محمد + علي + أحمد + ســجود + ســاجدة + 

سجى / أبناء مشهور قاسم فشافشة).

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8343

يعلــن الطالع العمــوم أنه تقدم لهذه الدائرة فادي محمد علي عامــر بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 5756/2016/427 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2016/5/31 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 8343/ج/2018على القطعة رقم 5 من حوض رقم  6  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 : فادي محمد علي عامر.
 اسم الموكل « المالك:  إحسان عمر يوسف أبو جابر.

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8339

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة شوقي نصر حسن أبو رمح بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 2202/2013/414 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2013/3/25 

وذلــك لتقديــم معاملة بيع رقم 8339/ج/2018 على القطعة رقم 29 من حوض رقم  20060 من 
أراضي جنين. 

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 : شوقي نصر حسن أبو رمح.
 اسم الموكل « المالك:  سعد علي سعد محمد عبد العزيز. 

عدد الحصص المباعة:كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8340

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة صافي سليم صافي سعيد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 1503/2018/437 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/2/11 والمعطوفة على العامة 

رقم 421/2014/10862 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2014/11/10
وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 8340/ج/2018 علــى القطعة رقم 185 من حــوض رقم  7 من 

أراضي الزبابدة. 
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 : صافي سليم صافي سعيد.

 اسم الموكل « المالك:  ( عزمي + وفاء/ أبناء بهيج سعيد خضر). 
عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8355

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة كامل جاسر كامل سعدي بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الخاصة رقم 4427/2018/438 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/4/24 

وذلــك لتقديــم معاملــة بيع رقــم 8355/ج/2018 علــى القطعة رقم 185 من حــوض رقم  8 من 
أراضي عجة . 

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 : كامل جاسر كامل سعدي.
 اسم الموكل « المالك:  جالل عبد عبد القادر شحادة . 

عدد الحصص المباعة:كامل الحصص. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8346

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة وجدي برهان أحمد أبو الرب بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 11182/2018/441 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/10/21 

وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 8346/ج/2018 على القطعة رقم 17 من حوض رقم  5 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 : وجدي برهان أحمد أبو الرب.
 اسم الموكل « المالك:  فادي غازي محمد أبو الرب. 

عدد الحصص المباعة: حسب الدورية. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8375

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة فراس لطفي محمد عابد بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدورية رقم 6346/2017/433 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/7/10 والمعطوفة على الخاصة 

رقم 2903/2017/431 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2017/3/20 
وذلــك لتقديــم معاملة بيــع رقم 8375/ج/2018 علــى القطعة رقم 38 من حــوض رقم  22  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 : فراس لطفي محمد عابد.

 اسم الموكل « المالك:  (عبد القادر + أحمد + محمد+ محمود + ابتهال + ريم + ناديا + تحرير 
+ رانيا/ أبناء صالح عبد القادر كميل)، رضية عبد الرحمن محمد كميل. 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8384

يعلــن الطــالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة أحمد رياض ذياب جمعة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 11261/2018/441 الصادرة عن عــدل جنين بتاريخ 2018/10/22 والمعطوفة على 
الخاصة رقم ســجل 1975 صفحة 2018/20 الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان بتاريخ 

2018/10/18
وذلك لتقديم معاملة بيع رقم 8384/ج/2018 على القطعة رقم 27 من حوض رقم  4 من أراضي 

الرامة. 
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 : أحمد رياض ذياب جمعة.

 اسم الموكل « المالك:  عبد المعطي فارس يوسف خنفر . 

دائرة تسجيل أراضي جنين 

إعالن صادر عن دائرة تسجيل أراضي جنين 
رقم المعاملة  2018/8382

يعلن الطالع العموم أنه تقدم لهذه الدائرة محمود ضرار محمد حمارشة بصفته وكيال بموجب الوكالة 
الدوريــة رقم 56/2018/436 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/2 والمعطوفة على الخاصة 
رقم ســجل 1842 صفحة 121 /2017الصادرة عن ســفارة دولة فلسطين في عمان  والدورية رقم 

329/2018/436 الصادرة عن عدل جنين بتاريخ 2018/1/10 
وذلــك لتقديــم معاملة بيــع رقم 8382/ج/2018 علــى القطعة رقم 47 من حــوض رقم  14  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 حمارشة.

 اســم الموكل « المالك:  رحمة خليل ســعيد ســمور، ( عمر + جمال + ســمية + هند / أبناء حســن 
أسعد السمور). 

دائرة تسجيل أراضي جنين 
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   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

10/23 د
دائرة تنفيذ جنين

اعالن
 مجاهد محمد أحمد نزال 

جنين – قباطية مثلث الشهداء  معرض وطن لتجارة السيارات بالقرب من دوار الشهداء 
نعلمكم أنه بتاريخ 2018/9/17 قرر قاضي التنفيذ في القضية التنفيذية رقم 2018/4095

والمكونة فيما بين 
المحكوم له/ م :  1 وسيم إبراهيم حسن أبو الرب/ جنين. 

المحكوم عليه/م:1  مجاهد محمد أحمد نزال/ جنين . 
 إشــعارك أنه يجب عليك أن تقوم في ظرف أســبوعين من تاريخ تبلغك بدفع مبلغ 2500 شــيكل و 
الرســوم قيمة شــيك عدد 1 ، لصالح المنفذ وسيم إبراهيم حسن أبو الرب من جنين وكيله األستاذ  
أنس البزور، لبيان ردك أو اعتراضك عليه، وبخالف ذلك ستضطر دائرة التنفيذ  لمباشرة اإلجراءات 

التنفيذية بحقك. 
 مع االحترام 

   دولــة فلسطيــن10/23 د

قاضي القضاة 

المحاكم الشرعية 

محكمة جنين الشرعية الجنوبية 

إعالن تبليغ زواج ثاني 
إلى السيدة / صبحية أحمد محمود منصور من بلدة المشهد عرب 1948 م 

أبلغك أن زوجك الداخل بك بصحيح العقد الشــرعي / أحمد علي محمد منصور من المشــهد عرب 
1948 م يريد الزواج من زوجة ثانية أبلغك ذلك حسب األصول . 

و تفضلوا بقبول فائق االحترام 
قاضي محكمة جنين الشرعية الجنوبية / قباطية 

رئيس القلم 

مهند جرادات 

جامعة بيرزيت تكرم عددا من المؤسسات اإلعالمية
 رام اهللا- وفــا- كرمــت جامعــة بيرزيــت امس، 
28 مؤسســة إعالمية، من ضمنهــا وكالة األنباء 

والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وجاء التكريم على هامش لقاء رئيس الجامعة عبد 
اللطيف أبو حجلة، مع مجموعة من اإلعالميين في 

مبنى كلية التربية في حرم الجامعة الرئيسي.
وقال أبو حجلة، خالل اللقاء، إن الجامعة استطاعت 
 تحقيــق إنجــازات غير مســبوقة فــي المجاالت
 والبحثية، وفي تعزيزِ دورِها في خدمة التعليمية
المجتمــعِ وقضايــاه، حيث حصل طلبة وأســاتذة 
الجامعة على جوائز، وحققوا مراتب مميزة عربيا 

وعالميا.
وأضــاف أن الجديــد لهــذا العام هو افتتــاح كلية 
الفنون والموسيقى والتصميم، التي تضم ثالثة 
برامج هي: بكالوريوس «الموســيقى العربية»، 
المعاصرة»،  البصريــة  وبكالوريــوس «الفنــون 
برنامــج  وطــرح  وبكالوريــوس «التصميــم»، 
بكالوريوس في الهندسة البيئية، وطرح برنامج 
مهني متخصص وهــو البكالوريوس في العلوم 
المالية األكتوارية، ويعتبر من التخصصات الناشئة 
والواعدة ويتمتــع بأهمية كبيرة محليــاً وإقليمياً 
وعالمياً خاصة فيما يتعلق بعمل البنوك وشركات 

التأمين.
وأشــار إلى أن الجامعةُ حققــت إنجازا هاما للعام 
 الثاني على التوالي، إذ نجحت في دخولِ القائمة

العالمية لتصنيف QSللعام 2019، لتؤكد بذلك 
مكانتها، ولتتقدم لتصبح ضمن أفضل %2.7 من 
جامعات العالم، بعد أن كانت ضمن أفضلِ %3 في 

العام الماضي.
كما أطلقت جامعةُ بيرزيت هذا العام استراتيجيتها 
لألعوام 2017-2022، التي تعكس رؤيتها لتبقى 
، وتساهم في اإلنتاجِ المعرفي  مؤسســةً رياديةً
محلياً وعالمياً، وتعملُ على توفيرِ بيئة مستنيرة، 

. وتتيح حريةَ الفكرِ والتعبيرِ
وبين أبو حجلــة أن طلبة الجامعة خالل العام 
األكاديمي الماضــي تحصلوا على حوالي 5.4 
مليون دينار أردني، كمنح دراســية وإعفاءات 
مــن األقســاط التعليميــة ومســاعدات مالية 
وقروض لتغطية الرســوم التعليمية، وأخرى 
حصل عليها طلبة برامج الدراسات العليا كمنح 

دراسة وعمل.

مؤتمر فلسطيني بولندي في الجامعة العربية األمريكية برام اهللا
جنيــن- الحيــاة الجديدة- نظم مركز السياســات ودراســات حل 
الصراع في الجامعة العربية األمريكية في رام اهللا وبالتعاون مع 
الممثلية البولندية في فلسطين، مؤتمراً حول الرواية الوطنية بين 
ذاكرة الماضي واالستراتيجيات المستقبلية، بمشاركة أكاديميين 

ومختصين فلسطينيين وبولنديين.
ويأتي هذا المؤتمر ضمن سياســة مركز السياسات ودراسات حل 
الصــراع الهادفة إلى إثــراء المعرفة العلميــة واألكاديمية لطلبة 
ماجستير حل الصراعات واالدب والتواصل الثقافي، وتوفير مساحة 
للنقاش الحوار بين الطلبة ومؤسسات المجتمع المدني والشركاء 
الدوليين، كذلكيأتي المؤتمر بمناسبة مرور مئة عام على استقالل 

الجمهورية البولندية.
وخــالل فعاليــات المؤتمر اســتعرض مجموعة مــن األكاديميين 
الفلسطينيين الرواية الوطنية واإلشكاليات التي أحاطت بتطورها 
عبــر القرن الماضي، ومحاولة االســتفادة مــن التجربة البولندية 
التــي قدمها عــدد من األكاديميين البولنديين من خالل تســليط 
الضوء علــى تجربتهم في صياغة هويتهــم الوطنية والتحديات 

التي واجهتهم.
وخصصت الجلسة األولى من المؤتمر للحديث عن الرواية البولندية 
ومراحل تشكيل الهوية الوطنية البولندية واإلشكاليات التي مرت 
بها عبر القرن الماضي، أما الجلسة الثانية فتناولت الرواية الوطنية 
الفلســطينية ودورها في تشــكيل الهوية الوطنية والترويج لها، 
باإلضافة إلى االطالع على مدى انتشار هذه الرواية في المجتمع 

البولندي.
وبــدأ المؤتمــر بكلمــة ممثل رئيــس الجامعــة ونائبه للشــؤون 
األكاديمية دكتور زكي صالح والذي رحب الضيوف وشكر الممثلية 
البولندية لدعمها هذا النشاط، وأكد استعداد الجامعة ودعمها لكافة 

األنشطة األكاديمية والثقافية التي تعزز هذا التعاون.
وبدورها شكرت السفيرة البولندية في فلسطين ألكسندرا ماكيب 
الجامعة ومركز السياســات ودراسات حل الصراع على استضافة 

هذا المؤتمر متمنية تعزيز التعاون في المستقبل.
وفي الجامعة األولى قدمت الدكتورة ماغروستا غريب المتخصصة 

في العلوم االجتماعية واإلنسانية،شــرحا حول بعض اإلشكاليات 
التي واجهت تشكيل الهوية الوطنية البولندية مابين االشتراكية 
والعولمــة والهويــة األوروبية،وأكدت أن هناك روايتين للشــعب 
البولندي واحدة بطولية والثانية مأســاويه تعكس ذكريات الحرب 
والمجــازر، كما أوضحــت أن الهوية البولندية مــرت بعدة مراحل 
انتقاليــة لكنها نجحت في أن تكون امتــدادا للهوية األوربية عبر 

انضمامها لالتحاد األوروبي.
وبــدوره قارن الدكتور عبد الرحمن الحاج المتخصص في العلوم 
السياســية والمحاضــر في جامعــة بيزيت بين أوجه الشــبه بين 
الرواية البولندية والفلســطينية، مشــيرا إلى أن األحداث التي مر 
بها الشعب البولندي عبر التاريخ تعكس تعرضه للحروب والنكبات 
والنضــال من اجل الدولة المســتقلة، وان هذه األحداث هي ذاتها 
التي مر بها الفلســطينيون عبر التاريخ، ودعا الفلســطينيين إلى 
االســتفادة من التجربة البولندية في تشكيل رواية وطنية تجمع 
الكل البولندي بكافة أطيافه.  وفي كلمتها اســتعرضت الدكتورة 
كورنيال كونسيزال الباحثة في التاريخ االجتماعي ألوروبا الشرقية، 
تاريخ العالقة بين األلمان والبولندين والذاكرة الجمعية للبولندين، 
وأوضحت أن الذاكرة البولندية منقسمة إلى عدة روايات، كذاكرة 
البولنديين الذي عاشــوا تحت الحكم الروسي االشتراكي، وذاكرة 
البولنديين في الجمهورية البولندية المستقلة،وذاكرة أخرى لمن 
عاشــوا تحت الحكم األلمانــي، كما ركزت على عمليات المصالحة 
المجتمعيــة التي يقوم بهــا الجانبان البولنــدي واأللماني لتجاوز 
اإلشكاليات التاريخية التي مرت بها عالقات الشعبين من اجل خلق 

رواية واحدة مبنية على القيم االيجابية.
أما في الجلسة الثانية للمؤتمر ركزت الدكتورة دالل عريقات من 
كلية الدراســات العليا في الجامعة العربية األمريكية على أهمية 
الترويج للدولة من خالل استخدام الدبلوماسية العامة، أي القوى 
الناعمة الجاذبة وااليجابية للترويج لألمة وأهمية توسيمها، ومن 
أهم العوامل المستخدمة في عملية التوسيم هي العوامل الثقافية 
واالقتصادية والسياسية والسياحة.وأوضحت الدكتورة عريقات أن 
هناك عدة وجهات نظر بخصوص الفرق بين الدبلوماسية العامة 

والتوسيم فالبعض يعتبرها متشابهة واآلخر يعتبرها متقاطعة، 
وأشارت إلى أن الدبلوماسية العامة تختلف عن التوسيم الذي هو 
دور األفراد وليس دور الدول، لكل دوله ما يوســمها ويميزها عن 
غيرهــا من الــدول ويعكس تفردها بمــا ال تملكه غيرها بعكس 
الدبلوماســية العامــة التي تبحث عن ما هو مشــترك  بين الدول 
المختلفة حيث تتولى هذه المهمة المؤسســات الحكومية بعكس 
التوسيم الذي يقوم به األفراد بمعزل عن الدولة على شكل حمالت 
أو شــعارات وقد تختار الدولــة أن ترعى مثل هذه الحمالت العامة 
التــي تصب فــي تغيير الصــورة النمطية لدولة ما على الســاحة 
الدوليــة من خالل مواطنيها وأشــكال اإلبداع.وتناولــت الدكتورة 
ناهد حبيب اهللا المتخصصة في العلوم االجتماعية تطور الهوية 
الوطنية الفلسطينية التي تشــكلت وتأثرت بالتغيرات السياسية 
التي أحاطت بها خالل القرن الماضي،وأوضحت أن الهوية الوطنية 
والوعي الجمعي الفلســطيني ســاهم بشــكل كبير في تشكيل 
الرواية الوطنية الفلســطينية من خالل استخدام الرموز الوطنية 

والذاكرة الجمعية لتشكيل الهوية الوطنية الفلسطينية.
وبينت الدكتورة حبيب اهللا بأن الوعي الفلسطيني بالهوية الوطنية 

بدء يتبلور مع نهاية الحكم العثماني وتطور وبروز الحس القومي 
بالتزامــن مــع األحداث التاريخية التي مرت بهــا المنطقة العربية 
وفلســطين بشــكل خاص،وشــددت على أن الهوية الفلسطينية 
نضجــت وتجلــت مع بداية ســتينات القــرن الماضي مع تشــكيل 
منظمة التحرير الفلســطينية التي وحدت الشــعب الفلســطيني 
بمختلــف أطيافــه وفئاته، واســتطاعت خلق روايــة وطنية تمثل 
الــكل الفلســطيني.واعتبرت الدكتــورة حبيــب اهللا أن الفتــرة ما 
بعد اتفاقية أوســلو خلقت بلبلة في الصف الفلسطيني، حيث أن 
القيادة الفلســطينية لم تعمل علــى تطوير هذه الرواية لتحاكي 
التغيــرات السياســية الناتجة عن اتفاقية أوســلو.وفي كلمته أكد 
الدكتور كونراد بدزيتــر المتخصص في العلوم االجتماعية على 
أن تأييد الرواية الفلســطينية في بولندا ما زال ضعيف خاصة مع 
االنتشار القوي الواسع للرواية اإلسرائيلية التي يتم تبنيها من قبل 
األغلبية البولندية، واعتبر أن هذه الشعبية التي تتحلى بها الرواية 
اإلســرائيلية زادت بعــد الحــرب العالمية الثانيــة والمحرقة، ودعا 
إلى تبني خطوات جديدة للترويج للقضية الفلســطينية والرواية 

الفلسطينية في بولندا.

«القدس المفتوحة» و»همسة السماء» 
تنظمان مؤتمر «قافلة القدس» الثاني

عمان- الحيــاة الجديدة- عقدت منظمة همســة 
الســماء الدوليــة فــي العاصمــة األردنيــة عمان، 
مؤتمــر «قافلة القــدس» الثاني، برعايــة األمير 
الحسن بن طالل، وبالشــراكة مع جامعة القدس 
المفتوحة، ومشاركة رسمية أردنية وفلسطينية، 
وحضــور عربــي وأجنبي.وقــال رئيــس جامعــة 
القــدس المفتوحة أ. د. يونــس عمرو، في كلمته 
في المؤتمر: «إن منظمة همسة تسعى إلى إبراز 
مكانــة القــدس في مختلــف المحافــل، بالتعاون 
مع دولة فلســطين ومع المؤسســات الفلسطينية 
المختلفــة ومنهــا جامعة القــدس المفتوحة. وإن 
لألردن، ملكاً وحكومة وشــعباً، دوراً مهماً وأصيالً 
فــي المدينــة المقدســة، وإن لــه مواقــف داعمة 
ومؤيدة لقيادتنا الفلسطينية ولشعبنا الفلسطيني 
حتى نيل الحرية واالستقالل».وأضاف: «إن مدينة 
القــدس لفتها االدعــاءات الصهيونيــة المختلفة، 
بحيث شــطبت عالقــة األديان الســماوية األخرى 
بهــا، وهذا أمر ال يمت للواقــع بصلة؛ فالنصوص 
المقدســة للمسيحيين والمســلمين تشير إلى أن 
العالقــة الدينيــة لهاتين الديانتيــن بالقدس هي 
عالقة أبديــة توضحها النصوص منذ القدم وإلى 
اآلن».شــعوب العربية واإلســالمية للوقوف خلف 
شــعبنا ودعم نضاله المشــروع من أجــل الحرية 

واالســتقالل، مطالباً العالم الحر بالتحرك للدفاع 
عــن هــذه المدينــة المقدســة والســعي لتمكين 
شــعبنا من نيل حقوقه في الحرية واالســتقالل.

وأكد وكيل وزارة شــؤون القدس أ. حمدي الرجبي 
أن هــذا المؤتمــر يشــكل مســاحة حــرة للتبادل 
الفكــري والعصف الذهني، ويســلط الضوء على 
قضية القدس بمختلف الصعد، وأهمها السياسية 
والثقافية واالجتماعية، ما يرسخ الثقافة الوطنية 
ويعزز روح االنتماء للقدس والمقدسات من خالل 
األوراق البحثيــة التــي يتناولهــا المتخصصــون، 
لفضح المخططات العنصرية في المدينة وكيفية 
وقيادتــه  شــعبنا  الرجبــي: «إن  مواجهتها.وقــال 
الحكيمة يشددان على الدور التاريخي الذي يؤديه 
األردن بقيــادة جاللــة الملك عبــد اهللا الثاني في 
الحفــاظ علــى مدينة القدس والمســجد األقصى 
المبارك، في ظل التحديات الخطيرة التي تواجهها 
المدينة»، وفقاً للوكالة الرسمية.وتطرق الرجبي 
إلى ما يواجهه شعبنا وقيادته من حصار وضغوطات 
سياســية واقتصاديــة ممنهجــة، بتحريــض من 
ســلطات االحتالل اإلســرائيلي، بعد قرار الرئيس 
األميركي ترامب نقل الســفارة األميركية من تل 
أبيــب إلى مدينة القدس، وما تبع ذلك من تصاعد 

متسارع وغير مسبوق في تهويد المدينة.


