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اعالن بخصوص استيفاء عوائد تنظيم خاصة
استنادا للمادة 52 من قانون تنظيم المدن والقرى واألبنية رقنم 79 لسنة 
1966 قررت اللجنة المحلية للتنظيم واألبنية لمدينة رام اهللا في جلستها 
رقــم 2013/38 بموجب القرار رقم 19 فرض عوائد تنظيم خاصة على 
كافة المباني متعددة الطبقات ضمن حدود المخططات الهيكلية المصدقة 
لمدينة رام اهللا وذلك بهدف تغطية النفقات الالزمة لتخطيط وانشاء اماكن 
تنزه ومالعب رياضية وميادين وساحات لعب لخدمة سكان المدينة وذلك 

بناء على عدد الشقق في كل مبنى كما يلي:
1- استيفاء مبلغ 1250 دوالرا عن كل شقة في المباني التي رخصت ابتداء 

من 2014/1/1 حتى 2014/12/31.
2- استيفاء مبلغ 1500 دوالر عن كل شقة في المباني التي رخصت ابتداء 

من تاريخ 2015/1/1 حتى 2015/6/30.
3- استيفاء مبلغ بقيمة 2500 دوالر عن كل شقة في المباني التي رخصت 

بعد تاريخ 2015/7/1.

م. موسى حديد/ رئيس بلدية رام اهللا

11/14 د

دولـــــة فلسطيــــن
ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني
 للعمل لدى مجلس القضاء االعلى

يعلن مجلس القضاء االعلى وبالتنســيق مع ديوان الموظفين العام عن 
موعد امتحان الكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة (باحث قانوني)، الخاص 

باالعالن رقم( 2018/106).
وذلك حسب المواعيد والكشوف المشار إليها أدناه: ( األسماء منشورة على 

البوابة االلكترونية لديوان الموظفين العام)
يوم الخميس الموافق 2018/11/22، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة 

التالية:
1. باحث قانوني،الجلســة االولى يبدأ باســم  آراء حابس حســن الخواجا 
وينتهي باســم ظافر رزق عبد الحميد الزير حســب الكشف رقم (1)، في 

الساعة التاسعة صباحا. 
2. باحــث قانوني،الجلســة الثانية يبدأ باســم  عاصــم أحمد عبدالرحمن 
الحلواني وينتهي باسم يوسف  عبداهللا  محمود اقطيشات حسب الكشف 

رقم (2)، في الساعة الحادية عشر صباحا .
علما أن االمتحانات االلكترونية ســيتم عقدها في مقر ديوان الموظفين 
العام/مقابــل صاالت بــدران لالفــراح/ام الشــرايط-رام اهللا  بالمواعيد 

المشار اليها اعاله.
لمعرفة أسماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة 
االلكترونية لديوان الموظفين العــام: (www.gpc.pna.ps) او من خالل 

استخدام تطبيق الهاتف المحمول «وظيفتي»

مجلس القضاء االعلى

11/14 د

   دولــة فلسطيــن11/14 د

ديوان قاضي القضاة

المحكمة الشرعية

 في رام اهللا والبيرة

اعالن حصر ارث صادر عن محكمة رام اهللا والبيرة الشرعية
تقدم المستدعي توفيق عبد اهللا محمد مرار من عين قينيا باستدعاء  يطلب فيه تسجيل حجة حصر 
ارث تتضمن وفاة المرحوم حسين محمد عبد اله مرار  من اهالي عين قينيا فيها بتاريخ 1981/12/2م 
وانحصر ارثه الشــرعي واالنتقالي في ابناء شــقيقه عبد اهللا المتوفى قبله والمولودين لعبد اهللا من 
زوجته سعدة احمد ابو الصافي المتوفاة قبله وهم توفيق وحفيظة فقط ال غير وانه ال وارث وال مستحق 
للتركة ســوى من ذكر، فمن له حق االعتراض او لديه معلومات تغاير ما تقدم به المســتدعي توفيق 
المذكور، فعليه مراجعة محكمة رام اهللا والبيرة الشــرعية خالل عشــرة ايام من تاريخ النشر، تحريرا 

في 1440/3/6هـ وفق 2018/11/14م.

قاضي رام اهللا والبيرة الشرعي

دولـــــة فلسطيــــن
وزارة الحكم المحلي

مجلس قروي رافات/محافظة القدس

 يعلــن مجلس قروي رافات/محافظــة القدس وبالتعاون مع وزارة الحكم 
المحلي  بتمويل مــن _المصرف العربي للتنمية االقتصادية في افريقيا 
– البنك االســالمي للتنمية، عن طرح عطاء مشــروع تعبيد طرق داخلية 

رافات/محافظة القدس 
 وذلك وفقاً للمخططات والمواصفات وجداول الكميات والشروط المرفقة 
العامة و الخاصة بالمشروع، فعلى الراغبين في التقدم لهذا العطاء مراعاة 

الشروط التالية: 
1. يجــب علــى المقاول أن يكون مســجالً لدى إتحــاد المقاولين ومصنفاً 
لــدى لجنــة التصنيف الوطنية في مجال الطرق بحيــث ال يقل عن درجة 

تصنيف رابعة .
2. يجب على المقاول أن يكون مسجالً «رسمياً» في دوائر الضريبة.

3. يجب على المقاول تقديم كفالة دخول المناقصة  بقيمة 4500 دوالر 
وذلك بكفالة بنكية سارية المفعول لمدة ال تقل عن 120يوم.

4. األســعار _غير شــاملة_ لجميع الضرائب وعلى المقاول احضار فاتورة 
ضريبية صفرية.

5. كل مقــاول يرغــب فــي التقدم لهــذا العطاء يســتطيع الحصول على 
نســخة مــن العطاء من مقر المجلــس القروي مقابل مبلغ غير مســترد 

وقدره 100 دوالر
االربعــاء  يــوم  مــن   11 الســاعة  العطــاء  لتســليم  موعــد  أخــر   .6
الموافــق2018/12/12 في مقر المجلس القرويـ  مع العلم أنه لن يقبل 

أي عطاءات بعد هذا الموعد.
9.  االجتماع التمهيدي وزيارة الموقع يوم االربعاء الموافق 2018/11/21 

ـــالساعه 11.
10.فتــح المظاريف يوم االربعاء الموافق2018/12/12 الســاعة 11 في 

مقر المجلس القروي ـــ.
11.رسوم اإلعالن في الصحف على من يرسو عليه العطاء.

12. لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة الهيئة المحلية وذلك خالل ساعات 
الدوام الرسمي.

رئيس مجلس قروي رافات/صادق جبر

11/14 د

   دولــة فلسطيــن11/14 د

ديوان قاضي القضاة

المحاكم الشرعية

محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية

اعالن تبليغ حكم صادر عن محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية 
في الدعوى اساس 2018/7

الى ورثة المرحوم حسين محمد حسين حجاز من المزرعة الشرقية، اعلمكم انه وبتاريخ 2018/7/1 
وفي الدعوى اســاس 2018/7 وموضوعها ابطال وتصحيح حصر ارث المقامة لدى هذه المحكمة من 
قبل المدعية حسيبة يوسف عبد الجواد قدوم على المدعى عليه حسين جمال حسين حجاز قد صدر 
القرار التالي: بناء على الدعوى  والطلب واالقرار والبينتين الخطية المبرزة والشــخصية المســتمعة 
المقدمة وتوفيقا لاليجاب الشــرعي وســندا للمواد 79  و1817 و1818 من المجلة و67 و75 و120 من 
قانــون اصول المحاكمات الشــرعية فقد حكمت بابطال وتصحيح حجة حصــر االرث رقم 80/32/41 
الصادرة عن هذه المحكمة بتاريخ 2015/6/2 الخاصة بالمتوفى حسين محمد حسين حجاز من المزرعة 
الشــرقية لتصبح الحجة المذكورة بناء على ذلك بعد التصحيح على النحو اآلتي: ان المرحوم حســين 
محمد حسين حجاز من اهالي المزرعة الشرقية قد توفي سنة 1960 وانحصر ارثه الشرعي واالنتقالي 
في زوجته زينب علي حجاز وفي اشــقائه عارف وجمال وعبد اهللا ثم وفاة جمال المذكور ســنة 2005 
وانحصر ارثه الشرعي في اوالده حسين ومحمد وجالل وامجد وامل وافتراج المولودين له من زوجته 
المتوفاة قبله صبحة احمد  حجازي ثم وفاة عبد اهللا المذكور ســنة 2006 وانحصر ارثه الشــرعي في 
ابنه عمر المولود له من زوجته النصرانية هيالنا حجاز ثم وفاة عارف المذكور ســنة 2010 وانحصر 
ارثه الشــرعي في اوالده ســمير وســميرة وجميلة المولودين له من زوجتــه النصرانية اولفينا حجاز 
ثم وفاة عمر المذكور  ســنة 2017  وانحصر ارثه الشــرعي في اوالد عمه  جمال المتوفى قبله وهم 
محمد وجالل وامجد وحســين وفي ابن عمه عارف المتوفى قبله وهو ســمير ثم وفاة زينب المذكورة 
بشهر 2017/2 وانحصر ارثها الشرعي في ابنتها حسيبة الملقبة رتيبة المولوده لها من زوجها الثاني 
يوســف عبد الجواد قدوم المتوفى قبلها وفي اوالد شــقيقها  رجب المتوفى قبلها وهم علي وســمير 
وسعيد فقط ال غير  وانه ال وارث وال مستحق لتركة المتوفى  المذكور سوى من ذكر وان جميع الورثة 
بالغون، بناء عليه، فقد صحت المسألة االرثية  الشرعية بعد التصحيح  من مئتين واربعين سهما منها 
لكل واحد من محمد وجالل وامجد وحســين المذكورين اربعة وعشرين سهم ولكل واحدة من افتراج 
وامل المذكورتين ستة اسهم ولسمير المذكور اثنين واربعين سهم ولكل واحدة من جميلة وسميرة 
المذكورتين خمسة عشر سهم ولحسيبة  المذكورة ثالثين سهم ولكل واحد من سعيد وسمير وعلي 
المذكورين عشرة اسهم، وصحت المسألة االنتقالية من مئة وعشرين سهم منها لكل واحد من محمد 
وجالل وامجد وحســين المذكورين ثمانية  اســهم ولكل واحدة من افتراج وامل المذكورتين ســهمين 
اثنين ولمسير المذكور اربعة عشر سهم ولكل واحدة  من جميلة وسميرة  المذكورتين خمسة اسهم 
ولحسيبة المذكورة ثالثين سهم ولكل واحد من سعيد وسمير وعلي المذكورين  عشرة اسهم ال غير 
وقررت ايقاف العمل في حجة حصر االرث المشــار اليها اعاله والعمل بمضمون هذا الحكم والتأشــير 
بذلك في محله،  حكما وجاهيا  قابال لالســتئناف واعتراض الغير ال يســري على باقي الورثة اال بعد 
تبليغهم، افهم علنا حســب االصول، تحريرا في 1439/10/17هـ وفق 2018/7/1م، وعليه فقد جرى 

تبليغكم ذلك حسب االصول.

قاضي محكمة رام اهللا الشرعية الشرقية

فقد هوية
اعلن انا نجاح تركي عبد الفتاح ســمامرة  عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 990575235 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اعلــن انــا كرم مطاوع عبد الفتاح العكل  عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 854633807 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اعلن انا محمد عبد الرحمن محمد مشعل  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 401539390 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اعلن انا نادي عارف محمود جبرين  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 852790047 الرجاء 

ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
بورين - اعلن انا ادهم ناصر جبر عسعوس  عن فقد بطاقتي الشخصية التي تحمل الرقم 406811075 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد هوية
اعلن انا امل محمد اســحق غزال زيتون  عن فقد بطاقتي الشــخصية التي تحمل الرقم 932700289 

الرجاء ممن يجدها تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

فقد جواز سفر فلسطيني
اعلن انا عبير سليمان امين هيموني  عن فقد جواز سفري الفلسطيني الذي اجهل رقمه،  الرجاء ممن 

يجده  تسليمه ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

تنويه
نشــر امس االول اعالن فقد هوية باســم شــادي محمد درويش زيدات والصحيح هو فادي، لذا اقتضى  

التنويه.

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

السلطة القضائية

   دولــة فلسطيــن

11/14 د

11/14 د

11/14 د

محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/7253

محكمة بداية نابلس

دائرة التنفيذ - الرقم: 2018/155

السلطة القضائية

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/7253

الى المحكوم عليه ايمن مفيد حافظ داري/ نابلس/ الجبل الشمالي/ شارع بليبوس االوسط ومجهول 
محــل االقامــة حاليا، يجب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريــخ تبلغك ورقة االخبار 
التنفيذي هذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/7253 دائرة تنفيذ 
نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 10837 شيقال بموجب شيك لصالح المحكوم له معتصم زياد زياد فؤاد 
قنازع، واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.

مأمور التنفيذ

ورقة اخبار صادرة عن دائرة التنفيذ بنابلس
بالدعوى التنفيذية رقم 2018/155

الى المحكوم عليه محمد راتب محمد ابو رحمة / رام اهللا / خربة ابو فالح/ قرب المسجد القديم ومجهول 
محــل االقامــة حاليا، يجب عليك ان تؤدي في ظرف اســبوعين اعتبارا من تاريــخ تبلغك ورقة االخبار 
التنفيذي هذه في هذا العدد بالقرار المنفذ الصادر في القضية التنفيذية رقم 2018/155 دائرة تنفيذ 
نابلس وموضوعها مطالبة بمبلغ 10110 شيقال بموجب شيك لصالح المحكوم له هالل جمال عبد اهللا 
رمضان، واذا انقضت هذه المدة فستضطر دائرة التنفيذ بتنفيذ الحكم حسب االصول والقانون بحقك.

مأمور التنفيذ

تبليغ قرار صادر عن محكمة صلح نابلس
بالدعوى الحقوقية رقم 2017/584

الــى المدعى عليه مســعود محمد «خليل مســعود» مصري من نابلس/ خلة العامــود ومجهول محل 
االقامة، عمال بقرار محكمة صلح نابلس بالدعوى الحقوقية رقم 2017/584 فقد تقرر تبليغك قرار 
الحكم الصادر بالدعوى المذكورة اعاله والصادر بتاريخ 2017/11/1 احكام المادة 20 من قانون اصول 
المحاكمات المدنية والتجارية الذي اقامها عليك ياسين حسن ياسين دياب بواسطة وكيلته المحامية دينا 
والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه بدفع مبلغ 800 شــيقل للمدعي وتضمينه الرسوم ومصاريف 
الدعــوى ومبلــغ 30 دينارا اتعاب  محاماة دون الحكــم بالفائدة القانونية لعدم وجود نص صريح يجيز 

المطالبة بها او اتفاق مسبق.

رئيس قلم حقوق محكمة صلح نابلس

الحمد اهللا يطلع وفدا من جامعة هارفارد على آخر التطورات
رام اهللا - الحيــاة الجديدة - 
الــوزراء رامي  أطلع رئيــس 
الحمد اهللا، أمس، في مكتبه 
بــرام اهللا، وفدا مــن جامعة 
األوضــاع  علــى  هارفــارد، 
السياســية واالقتصادية في 
فلسطين. واستعرض الحمد 
اإلســرائيلية  االنتهاكات  اهللا 
المتواصلة بحق شعبنا، خاصة 
العــدوان علــى قطــاع غزة، 
والتوســع االســتيطاني الذي 
الدولتين،  حــل  على  يقضي 
إضافة الى تداعيات اإلجراءات 
ترمب،  إدارة  اتخذتهــا  التــي 
ال ســيما االعتــراف بالقدس 
عاصمة إسرائيل ومحاوالتها 
انهاء ملــف الالجئين ووكالة 
دعمهــا  ووقــف  االونــروا، 
لمستشفيات القدس، مؤكدا 
ان هذه الخطوات تعمل على 
تشجيع االحتالل على مواصلة 

عملية  وتقويض  انتهاكاتــه 
المجتمــع  وطالــب  الســالم. 
التدخــل  بضــرورة  الدولــي 
لوقــف  والعاجــل  الفــوري 
جرائم االحتالل اإلســرائيلي 
وعدوانــه علــى قطــاع غزة 
الدوليــة  الحمايــة  وتوفيــر 
لشــعبنا، ومحاسبة إسرائيل 

على انتهاكاتها، ودعم مبادرة 
السيد الرئيس للسالم. وجدد 
رئيس الوزراء تأكيده التزام 
بعملية  الفلسطينية  القيادة 
السالم وفق قرارات الشرعية 
الدولية، داعيا األمم المتحدة، 
الــى تنفيــذ قراراتهــا وعدم 
التعامــل بازدواجيــة عندمــا 

يتعلق االمر بفلسطين.
وشــدد علــى دور الجامعــات 
ومؤسســات المجتمع المدني 
فــي التأثير علــى الحكومات 
تغييــر  فــي  نظمــة  أل ا و
سياساتها، معربا عن تقديره 
للشــعب األميركــي المحــب 

للسالم.
خالل احياء ذكرى الشهيد أبو عمار

القدوة: سائرون على درب الشهيد ياسر عرفات 
جنين - الحياة الجديدة - أحيت جامعة القدس المفتوحة فرع 
جنين، ومجلس اتحاد الطلبة، وحركة الشبيبة الطالبية بالتعاون 
مــع محافظة جنين، وحركة فتح إقليــم جنين، أمس، الذكرى 
الرابعة عشرة الستشهاد الرئيس ياسر عرفات، وذكرى إعالن 

وثيقة االستقالل واستقبال الفوج الجديد.
وأكد رئيس مؤسســة ياســر عرفات، عضــو اللجنة المركزية 
لحركة فتح ناصر القدوة ، أن شعبنا مستمر في السير والنضال 
علــى خطى درب الشــهيد الراحل الخالد والســاكن في قلوبنا 
وكافة أحرار العالم. وشكر حركة الشبيبة الطالبية على إقامة 
هذا المهرجان. واســتعرض القدوة العديــد من المحطات في 
حياة الراحل الشــهيد ياسر عرفات، وأكد أن دماء الشهيد ياسر 

عرفات لعنة تالحق أعداء الشعب الفلسطيني. 
وندد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان بالهجمة الشرســة 
التــي يتعرض لها، وممارســة الضغوطــات عليه بهدف تمرير 
صفقة القرن المشئومة، التي لن ترضخ لها قيادتنا الفلسطينية 
وال أبناء شعبنا. وقال: سنبقى متمسكين بإرث الشهيد الراحل 
أبو عمار الذي نحي ذكرى استشهاده اليوم، وسنواصل الكفاح 
الوطني من أجل تحقيق األهداف التي ناضل واستشهد ألجلها، 
ولن يســتطيع كائن من كان أن يحرفنا عن هدفنا قيد أنملة. 

وأضــاف: اليوم يحمل الرئيــس محمود عباس خليفة أبو عمار 
الرايــة، ويصر على الوحدة الوطنية، ولن يرضخ للضغوطات، 
والمؤامرات التي تمارس ضده، وسيتصدى لها بإرادته ووحدته 
الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس، وننشد السالم على أرضنا الفلسطينية.
وقال رئيس الجامعة يونس عمرو: إن رسالتنا من هذه الفعالية 
هو التأكيد أن االنقسام هو أداة هدم لمشروعنا الوطني وإنهاء 
حلم شــعبنا فــي إقامة دولته والذي استشــهد مــن أجل ذلك 
مهندس الثورة ومهندس بناء القانون والمؤسســات الشــهيد 
أبــو عمار، داعيا كافة أبناء شــعبنا إلى االلتفــاف حول قيادتنا 
الشــرعية. واستذكر نضال وكفاح الشهيد أبو عمار المتواصل 
في سبيل قضية شعبه، لنيل الحرية واالستقالل، مؤكدا أن هذه 
الذكرى تمثل مناسبة الستخالص دروس في التضحية والفداء، 
نستلهم منها ومن سيرة القائد الشهيد الذي أسس هذه الجامعة 
للوطن. واستعرض ما لحق بشعبنا من ممارسات وعدوان من 
قبل االحتالل عبر ســنوات طويلة، وأكد أنها لن تثني  شــعبنا 
عن تحقيق استقالله ونيل حريته، ودعا لمواصلة طريق ونهج 
الراحل الشهيد أبوعمار، لنصل للدولة الفلسطينية المستقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.

في مؤتمرها الحادي عشر

منظمة تضامن الشعوب األفروآسيوية تؤكد مناصرتها لشعبنا
الرباط - وفا - انطلقت، أمس، أعمال المؤتمر الحادي عشــر لمنظمة 
تضامن الشعوب اإلفريقية واألسيوية في العاصمة المغربية الرباط 
تحت عنوان «السالم والتضامن ركيزتان للتنمية المستدامة» والذي 
تجري وقائعه في الفترة ما بين 14-16 من الشهر الجاري بمشاركة 
شخصيات قانونية وحزبية ومسؤولين سياسيين وخبراء وناشطين من 
الدول األعضاء في المنظمة، فيما يمثل دولة فلســطين في المؤتمر 
نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمر وسفير دولة فلسطين لدى المملكة 
المغربية جمال الشــوبكي. رئيس المنظمة حلمي الحديدي، أكد في 
كلمته بافتتاح المؤتمر «إن الدول األعضاء في المنظمة تؤكد دعمها 
المتواصل للشــعب الفلســطيني وضــرورة تكثيــف وتضافر الجهود 
لمناصرة وإسناد القضية الفلسطينية وتثبيت حق الشعب الفلسطيني 
في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م، 
خاصــة في ظل التحديــات التي فرضتها سياســة الرئيس األمريكي 
دونالد ترمب وقراراته التصفوية بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، 
والتي تهدد أمن واستقرار المنطقة بالكامل وتقوض مصالح وأحالم 

الشعوب اآلسيوية واإلفريقية في العيش بأمن وسالم».
بدوره طالب نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو خالل كلمة 
ألقاها في حفل االفتتاح، دول وشــعوب قارتي إفريقيا وآسيا الوقوف 
إلى جانب أبناء الشــعب الفلسطيني لنيل حريته واستقالله، وتقديم 
كافة وسائل الدعم له حتى يتمكن من الصمود على أرضه في مواجهة 
محاوالت اقتالعه وسلب القدس وتهويدها، مشيرا إلى «أن االستعمار 
لم يرحل بعد عن المنطقة بل ما زال قائما عبر فرضه لمجموعة من 
االرتباطات مع دول إفريقيا وآسيا تقوم على الهيمنة واالستغالل، والتي 
يجــب أن تنتهي وتســتبدل بعالقات قائمة علــى االحترام والمصلحة 
والمنفعــة المتبادلة، وهــو األمر الذي ال يمكن تحقيقــه إال عند نيل 
االستقالل الفلسطيني وفقا لقرارات الشرعية الدولية والذي يشكل 

مفتاحا ألمن وسالمة وتطور المنطقة وازدهارها».
من جانبه أكد رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، الذي 
إلتقى أيضا بنائب رئيس الوزراء أبو عمرو والسفير الشوبكي في لقاء 

خاص على هامش أعمال المؤتمر، التزام المغرب الثابت ملكا وحكومة 
وشعبا تجاه القضية الفلسطينية والعمل على توفير كل سبل الدعم 
والحشد على المستوى القاري والدولي لمناصرة الحقوق المشروعة 
للشــعب الفلسطيني، داعيا المشــاركين في المؤتمر إلى تفعيل كل 
آليــات العمــل الجماعي لبلورة موقــف واضح ومؤثــر إزاء االنتهاكات 
اإلسرائيلية ووضع خطط عمل مشتركة لمناصرة الحق الفلسطيني.

وفي جلســة خاصة حول القضية الفلسطينية عقدها المؤتمر ضمن 
جــدول أعمال اليوم األول، قدم ســفير دولة فلســطين لدى المملكة 
المغربية جمال الشوبكي مداخلة تحدث فيها عن التحديات الراهنة التي 
تواجه الوضع الفلســطيني في ظل سياسات إدارة الرئيس األمريكي 
دونالــد ترمب، حيث قال «تعتقــد اإلدارة األمريكية أن باإلمكان هدم 
الكيانية الفلسطينية ومحو مشروع الدولة الفلسطينية كاملة السيادة 
على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، ولكن هذا المخطط يجابه 
بكل أدوات المواجهة فلسطينيا وفي مقدمة هذه األدوات ثبات وصمود 
الشعب الفلسطيني على أرضه رغم كل محاوالت االقتالع والتطهير 
العرقي ومصادرة األراضي وسياســات التهويد المدعومة من اإلدارة 
األمريكية المنحازة بالكامل لالحتالل اإلسرائيلي. إن الموقف الدولي 
يتبنى الحق الفلسطيني وملتزم به، وكذا فإن األشقاء العرب ورغم ما 
تروج له تل أبيب بفتحها عالقات مباشرة مع بعض الدول العربية إال 
أن العرب ملتزمون ببنود مبادرة السالم العربية وفقا لما أكده األشقاء 
في القمة العربية األخيرة (قمة الظهران)، لكن واشنطن تتجاوز هذا 
اإلجماع األممي على شكل الحل، وتتجاهل قرارات الشرعية الدولية، 
وهو ما سيضر في المحصلة بأمن واستقرار المنطقة وتوازن النظام 
الدولي، وهنا ال يمكن للقيادة الفلسطينية أن تستمر في تعاطيها مع 
دولــة االحتالل كأمــر واقع ال مفر منه، بل إن المطلوب إحالل عالقات 
قائمــة على مبــدأ الحل على أســاس الدولتين واالعتراف بإســرائيل 
المشروط باعتراف إســرائيلي واضح بدولة فلسطين كاملة السيادة 
وعاصمتها القدس الشريف، وهو ما يحتاج إلى نضاالت وجهود حثيثة 

من كافة الشعوب والدول الحرة لتحقيقه».

االحتفاء بيوم الكوفية وافتتاح معرض «ياسر عرفات» في مخيم الفارعة
طوباس - الحياة الجديدة - أحيت مديرية 
التربيــة والتعليم فــي طوباس، أمس، 
يــوم الكوفيــة الفلســطينية، وافتتحت 
معــرض «ياســر عرفــات»، وذلــك في 
مدرســة بنات مخيم الفارعــة الثانوية، 

جنوب طوباس.
طوبــاس  محافــظ  الفعاليــة:  وحضــر 
واألغــوار الشــمالية، يونــس العاصي، 

وفصائــل العمل الوطني، وشــخصيات 
اعتباريــة، ووفــد مــن مديريــة تربيــة 
طوبــاس .وقــال العاصــي إن الكوفيــة 
الفلســطينية تعتبــر رمــزا وطنيا لكل 
الفلســطينيين، وتعبر عن تاريخ حافل 

لكل الفلسطينيين.
بــدوره قال مديــر التربية ســائد قبها: 
«هــذه الفعالية ضمن فعاليات أســبوع 

الوفاء واالســتقالل، لنؤكــد للعالم بأن 
كوفيتنا هي رمز قضيتنا، وأن الرئيس 
الشهيد ياســر عرفات بكوفيته هو رمز 

الفلسطينيين، وأنه خالد فينا.»
وفــي نهايــة الفعاليــة افتتــح معرض 
مــن  ومرشــدات  لطالبــات  رســومات 
المدرســة، عرض فيه رسومات للقائد 
عرفات، ولشخصيات قيادية فلسطينية.


