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ترجمة أقالم وآراء رياضة ثقافـة أسرى اقتصاد أخبار المحافظات الرئيسية االثـنـيـن  21/01/2013  الساعة: 14:27   (بتوقيت القدس)

بحث بحث متقدمتعديل: اغالق معبر رفح في وجه المغادرين ومفتوح امام القادمين ابـحـث هـنـا 

القدس المفتوحة تنظم المؤتمر السنوي األول "المشروع الوطني الفلسطيني"

رام اهللا - معا - تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، نظم مرآز الدراسات المستقبلية وقياس الرأي بجامعة

القدس المفتوحة، بالتعاون مع عمادة البحث العلمي والدراسات العليا، المؤتمر السنوي األول بعنوان "المشروع الوطني

الفلسطيني.. واقع وتطلعات"، وذلك في فندق بست إيسترن بمدينة البيرة يوم األحد  2013/01/20.

وافتتح المؤتمر بآيات عطرة من القرآن الكريم للقارئ عمر يوسف، ثم السالم الوطني الفلسطيني والوقوف دقيقة صمت

على أروح الشهداء، وتولى عرافة الحفل اإلعالمي محمد اللحام. 

وشارك بالمؤتمر العديد من القيادات السياسية وممثلون عن الفصائل السياسية في الوطن، وأعضاء من اللجنة التنفيذية

لمنظمة التحرير.

وأوصى المشارآون في المؤتمر بدعوة السلطة الوطنية الفلسطينية إليجاد البدائل االقتصادية والمالية للخروج من األزمات

المالية المتكررة بسبب حجب المساعدات الدولية، وتنويع آليات وأساليب مقاومة االحتالل وفي مقدمتها المقاومة

الشعبية.

آما طالب المشارآون في المؤتمر باإلسراع بتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية والحفاظ على منظمة التحرير

الفلسطينية آإطار للعمل السياسي الفلسطيني، وال بديل عنه.

وشدد المشارآون على ضرورة االنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، وتحويل

القرار األممي الذي اعترف بدولتنا إلى انتصار وطني.

ودعا المشارآون إلى إعادة صياغة العالقات مع الدول العربية التي تعد العمق االستراتيجي للقضية الفلسطينية.

 

.:: التـعـليـقـات غـيـر مـفـعـلـة ::.

ياهو تثبـت عنصـرية     ● صريحات نتن شكعة :ت ال
اسرائيل وتهربها من استحقاقات السالم

ــر ● اإلســـالمية المســـيحية: إســـرائيل تهجـ
األموات من قبورهم في مقبرة مأمن اهللا

يات مشروع      ● شؤون المرأة يختتم فعال مرآز 
حماية المرأة في الميراث

لزهرات في    ● افتتاح دورة آمبيوتر لالشبال وا
طوباس

يات          ● فاء لفت تدريبي على معدات اإلط يوم 
دير بلوط

ــلمان  ● ــة تســ ــرم والزراعــ ــة طولكــ محافظــ
مساعدات طارئة على المزارعين

ــام يلتقــي  ● نائــب المفــوض السياســي الع
قائد منطقة طولكرم
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