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دولة فلسطين
وزارة الـعمـل 

إعالن خارجي)2018/1(

تعلن وزارة الـعمـل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على بند العقود حسب المؤهالت والشروط التالية:

1. وظيفة __ خبير فني العداد تصنيف مهني فلسطيني __ عدد)1( تحديد مكان العمل )االدارة العامة للتدريب المهني/مقر 
الوزارة( )مدة المشروع ثالث سنوات(

شروط شغل الوظيفة: الراتب الشهري )5,400( شيكل
بكالوريوس كحد ادنى في جميع فروع الهندسة بإستثناء الهندسة الزراعية والكيماوية.. 1
خبرة في مجال التصنيف العربي المعياري للمهن )2008( ال تقل عن خمس سنوات.. 2
خبرة بالتحليل المهني ال تقل عن خمس سنوات.. 3
خبرة بالمعايير المهنية ال تقل عن خمس سنوات.. 4
معرفة جيدة باللغة االنجليزية محادثة وكتابة.. 5
مهارة في االتصال والتواصل.. 6
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 7
القدرة على ادارة الوقت.. 8
القدرة على العمل ضمن فريق.. 9

    10. القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

المهام والمسؤوليات:
تطوير خطة عمل النجاز التصنيف المهني الفلسطيني.. 1
تدريب مجموعة من موظفي االدارة العامة للتدريب المهني ومراكز التدريب المهني على التصنيف المهني والتحليل المهني.. 2
تدريب فنيين وحرفيين للعمل على تحديث وموائمة التصنيف العربي المعياري للمهن )2008( الى تصنيف فلسطيني.. 3
التواصل المستمر والتعاون مع الفنيين والحرفيين بمساعدتهم بنوع وطبيعة المؤسسة التي يتوجب التواصل معها لمعرفة . 4

االعمال الجديدة.
مراجعة ما يتم انجازه من قبل الفنيين والحرفيين والتواصل مع مختصين من سوق العمل.. 5
رفع التقارير النهائية لعمل الفنيين والحرفيين لالدارة العامة للتدريب المهني.. 6
االلتزام بتقديم تقريرا تفصيليا عن جميع ما تم انجازه في نهاية مهتمه.. 7
تقديم التقرير النهائي والنتائج أمام الجهة المختصة واللجنة الوطنية.. 8
يكون عمل الخبير ميداني ) في محافظات الوطن( اضافة الى العمل المكتبي.. 9

2. وظيفة __ منسق مشروع __ عدد )1( تحديد مكان العمل )االدارة العامة للتدريب المهني/مقر الوزارة()مدة المشروع ثالث سنوات(

شروط شغل الوظيفة: الراتب الشهري )4,500( شيكل
بكالوريوس كحد ادنى في احد فروع الهندسة او احد العلوم االدارية او احد العلوم المالية.. 1
خبرة ال تقل عن خمس سنوات في المجال.. 2
معرفة جيدة باللغة االنجليزية محادثة وكتابة.. 3
مهارة في االتصال والتواصل.. 4
القدرة على تحمل ضغط العمل.. 5
القدرة على ادارة الوقت.. 6
القدرة على العمل ضمن فريق.. 7

    8.القدرة على استخدام برامج الحاسوب.

المهام والمسؤوليات:
القيام بالتنسيق والمتابعة لخطط وعناصر المشروع.. 1
تقديم الدعم والمساندة في ادارة المشروع في كافة مراحله.. 2
القيام بإجراءات التحضير والتنفيذ والمتابعة والتوثيق حسب الخطط الموضوعة.. 3
جمع البيانات لقياس مؤشرات أداء سير المشروع.. 4
تنسيق عقد الدورات ومتابعة الخطط ورفع التقارير الى االدارة.. 5
تقديم الدعم الالزم للمراكز في اعداد التقارير المطلوبة.. 6
يكون عمل المنسق ) في محافظات الوطن( اضافة الى العمل المكتبي.. 7

يتم استقبال موعد الطلبات مرفق فيها جميع االوراق المطلوبة، وذلك اعتبارًا من يوم االحد الموافق 2018/11/18 وحتى نهاية 
دوام يوم االحد الموافق 2018/11/25، في االدارة العامة للتدريب المهني/مقر الوزارة/عمارة مريم شهاب-شارع االرسال/رام الله

 مأمون أبو شهال
وزيــــــــر العمــــــل

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد امتحان الكتروني 

للعمل لدى مجلس القضاء االعلى
يعل���ن مجلس القضاء االعلى وبالتنس���يق مع دي���وان الموظفين العام ع���ن موعد امتحان 

الكتروني للمتقدمين لشغل وظيفة )باحث قانوني(، الخاص باالعالن رقم) 2018/106(.
وذلك حس���ب المواعيد والكش���وف المشار إليها أدناه: ) األس���ماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم الخميس الموافق 2018/11/22، موعد االمتحان االلكتروني للوظيفة التالية:

باحث قانوني، الجلسة االولى يبدأ باسم  آراء حابس حسن الخواجا وينتهي باسم . 1

ظافر رزق عبد الحميد الزير حسب الكشف رقم )1(، في الساعة التاسعة صباحا. 

باحث قانوني، الجلس���ة الثانية يبدأ باس���م  عاصم أحم���د عبدالرحمن الحلواني . 2

وينتهي باس���م يوسف  عبدالله  محمود اقطيشات حسب الكشف رقم )2(، في 

الساعة الحادية عشر صباحا .

علما أن االمتحانات االلكترونية س���يتم عقدها في مق���ر ديوان الموظفين العام/مقابل 

صاالت بدران لالفراح/ام الشرايط-رام الله  بالمواعيد المشار اليها اعاله.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض االمتحان االلكتروني يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

مجلس القضاء االعلى

The United Nations Development Programme (UNDP) 
is the UN’s global development network, advocating 
for change and connecting countries to knowledge, 
experience and resources to help people build a better 
life. We are on the ground in 166 countries, working 
with them on their own solutions to global and national 
development challenges. As they develop local 
capacity, they draw on the people of UNDP and our 
wide range of partners.

FAO

(2) Vacancy Announcements

Programme Support Assistant - Jerusalem 

Renewable Solar Energy Engineer/Electrical Engineer - Gaza

Detailed information and application instructions
can be viewed on the UNDP/PAPP web site.

http://jobs.undp.ps
Deadline for applications: 28 November 2018

UNDP/PAPP is an equal opportunity employer  

Applications from men and women will be considered equally.

دولة فلسطين

ديوان الموظقين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 لوظيفة )سائق( للعمل لدى ديوان الموظقين العام 
يعلن ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة ش���فهية لش���غل وظيفة )س���ائق(بند 

العقود،مكان العمل:)رام الله( الخاص باالعالن رقم)2018/154(. 

وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األس���ماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االثنين 2018/11/19، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة سائق،مكان 
العمل:)رام الله(:

سائق تبدأ باسم اسالم صبحي ممدوح عبد الحق وتنتهي باسم مصطفى يوسف . 1

خالد حوش���ية حسب الكش���ف رقم )1(، في الساعة التاس���عة صباحا،فيديوان 

الموظفين العام/طابق)5(/ام الشرايط-رام الله 

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

ديوان الموظفين العام

دولة فلسطين

وزارة الحكم المحلي

مديرية رام الله والبيرة
اعالن صادر عن اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

بشأن ايداع مشروع تعديل تنظيمي لتغيير االستعمال من تجاري محلي الى تجاري 
محلي بأحكام خاصة للقطعة 58 حي 6 المصايف في حوض 19 المدينة من اراضي 

رام الله ، رقم المشروع 1500/44/2018

تعلن اللجن���ة االقليمية لمحافظة رام الل���ه والبيرة عن ايداع مش���روع تعديل تنظيمي 

لتغيير االس���تعمال من تجاري محلي الى تجاري محلي بأح���كام خاصة للقطعة 58 حي 

6 المصايف في حوض 19 المدينة من اراضي رام الله ، رقم المش���روع 1500/44/2018 

لالعتراض���ات وذلك حس���ب المخططات المعلنة والمودعة في مق���ر بلدية  رام الله وفي 

مقر مديرية الحكم المحلي /محافظة رام الله والبيرة وذلك اس���تنادا للمواد 26 ، 21 ، 20 

من قانون تنظيم المدن والقرى واالبنية رقم 79 لس���نة 1966 ويجوز الي ش���خص والي 

س���لطة او مؤسسة رس���مية او أهلية ممكن لهم مصلحة في ذلك تقديم اقتراحاتهم او 

اعتراضاتهم على  المشروع معنونة الى رئيس لجنة التنظيم المحلية خالل مدة ثالثين 

يوما من تاريخ اعالن االيداع بالجريدة الرس���مية وجريدتين محليتين وتدعم االعتراضات 

او االقتراحات المقدمة حيثما امكن بمخططات ايضاحية ووثائق ثبوتية.
طارق اعمير
رئيس اللجنة االقليمية للتخطيط والبناء لمحافظة رام الله والبيرة

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 للعمل لدى وزارة الحكم المحلي فني صيانة
تعل���ن وزارة الحك���م المحلي وبالتنس���يق م���ع دي���وان الموظفين العام ع���ن مقابلة 

ش���فهية لش���غل وظيفة )فني صيانة(،مكان العمل:)البالوع /البيرة( الخاص باالعالن 

رقم)2018/62 ( على بند العقود. 

وذلك حس���ب الموعد والكش���ف المش���ار إليه أدناه: ) األسماء منش���ورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم األربعاء 2018/11/21، موعد المقابلة الشفهية للوظيفة التالية:

فن���ي صيانة يبدأ باس���م احمد عمر ذيب الصوص  وينتهي باس���م يوس���ف . 1

عبيس���ي يوسف عبيسيحسب الكش���ف رقم )1(، في الساعة العاشرة صباحا، 

في مقر وزارة الحكم المحلي البالوع قرب شركة المستحضرات الطبية/ البيرة.

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زيارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل استخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

وزارة الحكم المحلي

دولة فلسطين

ديوان الموظفين العام

إعالن عن موعد مقابلة شفهية

 لوظيفة )موظف اداري(
يعلن كل  من المجلس األعلى لسياسات الشراء العام، وديوان الفتوى والتشريع ووزارة 

الحكم المحلي وسلطة األراضي وبالتنسيق مع ديوان الموظفين العام عن موعد مقابلة 

شفهية للمتقدمين لشغل وظيفة )موظف اداري(،الخاص باالعالن رقم)2018/69(. 

وذلك حس���ب المواعيد والكشفوف المش���ار إليها أدناه: ) األسماء منشورة على البوابة 

االلكترونية لديوان الموظفين العام(

يوم االربعاء 2018/11/21، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف اداري)موحد(:

موظف اداري، يبدأ باس���م  مريم غازي احمد س���مارة وينتهي باس���م مرح محمد . 1

عبد الكريم اسماعيل حسب الكش���ف رقم )1(، في الساعة التاسعة صباحا، في 

المجلس األعلى لسياسات الشراء العام/مبنى االشغال العامة سابقا/ام الشرايط-

رام الله

يوم الخميس 2018/11/22، موعد المقابلة الشفهية لوظيفة موظف اداري)موحد(:

موظف اداري، يبدأ باسم  وئام محمد ابراهيم مصطفى وينتهي باسم أيمن مازن . 2

حسني صبيح حسب الكشف رقم )2(، في الساعة التاسعة صباحا، في المجلس 

األعلى لسياسات الشراء العام/مبنى االشغال العامة سابقا/ام الشرايط-رام الله

لمعرفة أس���ماء المقبولين لخوض المقابلة الش���فهية يرجى زي���ارة البوابة االلكترونية 

لديوان الموظفين العام: )www.gpc.pna.ps( او من خالل اس���تخدام تطبيق الهاتف 

المحمول “وظيفتي”

ديوان الموظفين العام

 The United Nations Volunteers (UNV) Programme is the
 UN organization that promotes volunteerism to support
 peace and development worldwide. Volunteerism can
 transform the pace and nature of development, and it
benefits both society at large and the individual volun-
teer. UNV contributes to peace and development by ad-

 vocating for volunteerism globally, encouraging partners
to integrate volunteerism into development program-
.ming, and mobilizing volunteers

Vacancy Announcement

UN Volunteer Site Engineer,
Duty Station – UNDP PAPP, Jericho

UN Volunteer Graphic Designer & Multimedia Assistant,
Duty Station – UNICEF, Jerusalem

  
Detailed information and application instructions can be viewed 
on the UNDP Global web site under Arab States location.

https://jobs.undp.org
Deadline for applications:  27 Nov 2018

“Applications from men and women will be considered equally”

»الصحة«: 6313 إصابة جديدة 
بالسكري العام الماضي في الضفة

رام الله - "األيام": أظهر تقرير صادر عن وزارة الصحة لمناسبة اليوم العالمي لمرضى 
الس���كري، الذي يصادف الرابع عش���ر من تش���رين الثاني من كل ع���ام، "أن عدد حاالت 
اإلصاب���ة الجديدة بمرض الس���كري المبلغ عنها في مراكز الس���كري الحكومية بالضفة 
الغربية بلغ 6313، خالل العام الماضي، فيما لم يتم تزويدها بأي إحصائيات لمراكزها 
في قطاع غزة عن هذا المرض". وأضافت الوزارة: إن هذه الحاالت تتوزع حس���ب الجنس 
على 2792 ذكرًا، بمعدل حدوث 213 لكل 100 ألف من السكان، و3521 من اإلناث، بمعدل 

حدوث 279.6 لكل 100 ألف من السكان.
وأوضحت: خالل العام الماضي، تم عالج 13.1% من مراجعي عيادات السكري بواسطة 

األنسولين، مقابل 21.2% من المراجعين عام 2016، و20% في العام 2015.
وأش���ارت إلى أن نسبة المراجعين لعيادات الس���كري الذين عولجوا بواسطة الحبوب 
واألنس���ولين معًا بلغت، خالل العام الماضي، 15.5% م���ن المراجعين، مقارنة مع العام 
2016 حيث كانت نس���بتهم 14.8، و13.1% في العام 2015، مضيفة: إنه تم عالج %66.5 
من المراجعين بواسطة األقراص. وأوضحت أن 0.6% فقط من مراجعي عيادات السكري، 

في العام الماضي، خضعوا للمعالجة من خالل الحمية الغذائية.
وحس���ب منظمة الصحة العالمية، "س���جل هذا المرض ارتفاعًا أسرع في البلدان ذات 
الدخل المتوس���ط والمنخفض، وأن السكري هو س���بب رئيس للعمى، والفشل الكلوي، 

والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وبتر األطراف السفلى".
ويحدث حوالى نصف مجموع حاالت الوفاة الناجمة عن ارتفاع مس���توى الغلوكوز في 
الدم قبل بلوغ 70 عامًا من العمر، ومن المتوقع أن يصبح داء السكري سابع عامل مسبب 
للوفاة في العام 2030. وأش���ارت الوزارة إلى أن عالج الس���كري وتجنب عواقبه أو تأخير 
ظهورها يمكن عبر النظام الغذائي المناسب، والنشاط البدني، والتأمل الذهني، وإجراء 

فحوصات منتظمة، وعالج المضاعفات.

اإلفراج عن األسير 
جواد حوشية 

الخليل - "األيام": أفرجت س���لطات 
االحتالل، مس���اء أول م���ن أمس، عن 
األسير جواد جميل حوشية )40 عامًا( 
من بلدة يطا جن���وب الخليل، بعد أن 

أنهى حكمه البالغ 16 عامًا.
األس���رى  وقال���ت هيئ���ة ش���ؤون 
والمحررين، في بيان لها: إن سلطات 
االحتالل أفرجت عن األسير حوشية، 
عب���ر حاجز الظاهرية قب���ل أن تنقله 
إلى مركز تحقيق "عتصيون" إلفشال 
حف���ل اس���تقباله، إال أن المئات من 
أبناء بلدته وعائلته وأقربائه شاركوا 

باالستقبال.
وذكرت أن األس���ير حوشية اعتقل 
ف���ي 15 /11 /2002، بع���د مطاردة من 
االحت���الل لفت���رة طويل���ة، وتعرض 
لتحقيق ق���اٍس ألكثر م���ن 40 يومًا، 
واته���م بمقاوم���ة االحت���الل، حيث 
إلى  تعرض خ���الل فت���رة اعتقال���ه 
العقوب���ات، وعزل عدة  م���ن  العديد 
مرات، كم���ا حرم من زيارة ذويه أكثر 

من مرة.

»حماية المستهلك« و»المطلع« 
ينظمان يومًا طبيًا خاصًا بالسكري

رام الل���ه – "األي���ام": نظمت، ام���س، جمعية حماية المس���تهلك في 

محافظة رام الله والبيرة، بالشراكة مع مركز السكري والبرامج المجتمعية 

في مستش���فى المطلع في القدس يوما لفحوص السكري المجانية عبر 

العيادة المتنقلة لفحص الس���كري التابعة لمستش���فى المطلع، وذلك 

لمناسبة يوم السكري العالمي.

ونظ���م اليوم الطبي بالبلدة القديمة في مدين���ة رام الله بالتعاون مع 

البلدية.

واس���تفاد من اليوم الطبي 200 مواطن من مختلف األعمار وتم توثيق 

الحاالت وتقديم االرشادات الطبية والغذائية والصحية.

وق���ال صالح هنية رئيس الجمعية، المنس���ق العام الئتالف جمعيات 

حماية المس���تهلك، إن هذه الفعالية تهدف لنش���ر الوعي والتثقيف 

الصحي والكشف المبكر عن المرض والحد من المضاعفات.

وأش���ار الدكت���ور احمد أب���و الحالوة مدي���ر مركز الس���كري والخدمات 

المجتمعي���ة في مستش���فى المطلع الى أهمية الش���راكة مع المجتمع 

المحلي في متابعة مرض السكري كون السكري وعيا وفحصا مبكرا ونمط 

حياة وباإلمكان إنقاذ حياة الناس.

من جهت���ه، قال الدكتور زي���اد برادعية المنس���ق الميداني للعيادة 

الميداني���ة المتنقل���ة لمستش���فى المطلع، ان هدفنا الكش���ف المبكر 

عن مرض الس���كري والحد من مضاعفات���ه وتحفيز المرضى على متابعة 

وضعهم الصحي من خالل الخدمة المجانية.  

مشاركون في فعالية جنين.

إحياء ذكرى إعالن االستقالل بمهرجان مركزي في الخان األحمر
محافظ���ات - "األيام"، وف���ا: أحيت 
جماهير الش���عب الفلس���طيني من 
أمس،  الضف���ة،  محافظات  مختل���ف 
ذكرى مرور ثالثي���ن عامًا على إعالن 
وثيقة االس���تقالل، بمهرجان مركزي 

أقيم في قرية الخان األحمر.
وش���ارك ف���ي المهرج���ان، ال���ذي 
دع���ت إليه هيئ���ة مقاوم���ة الجدار 
واالس���تيطان، ش���خصيات رس���مية 
كاف���ة  ع���ن  وممثل���ون  وش���عبية، 
المؤسس���ات والهيئ���ات الوطني���ة، 
ورجال الدين، الذين أكدوا التمس���ك 
وتحقيق  الوطنية،  والثوابت  باألرض 

المصالحة وطي صفحة االنقسام.
وف���ي كلمت���ه، قال رئي���س هيئة 
وليد  واالس���تيطان  الج���دار  مقاومة 
عس���اف: "إنن���ا ال نواجه ف���ي الخان 
األحمر ه���دم 40 خيمة، ب���ل نواجه 
مش���روع التهجير القس���ري وصفقة 
القرن التي تريد تهجيرنا من أرضنا 
لتفرض علينا حكمًا ذاتيًا في الضفة 
ودولة في غزة، وهو حل مرفوض ألن 
دولتنا على كل األرض الفلسطينية".

السياس���ي  المفوض  ق���ال  بدوره، 
الع���ام عدنان الضمي���ري: إن "هناك 
إصرارًا من الرئي���س ورئيس الوزراء، 
عل���ى أن يك���ون االحتف���ال المركزي 
بإعالن وثيقة االستقالل ألن عيونهم 
دائمًا تج���اه القدس ول���ن تحيد عن 

هذا االتجاه".
من جانبه، قال وزير الحكم المحلي 
حسين األعرج: إن احتفال هذا العام 
يتمي���ز بكون���ه عند بواب���ة القدس 
الش���رقية، حي���ث أضافت لن���ا قرية 
الخ���ان األحمر ميزة ل���م تكن لتتوفر 

لوال إرادة الشعب الفلسطيني.
ب���دوره، ثمن وكي���ل وزارة التربية 
والتعليم العالي بص���ري صالح، دور 
المعلمات اللواتي يعملن في مدرسة 
الخ���ان األحم���ر، والالت���ي كان لهن 
دور ف���ي دع���م الطلبة، ورفع ش���عار 
أن التعليم ه���و أحد مقومات صمود 
ش���عبنا. وقال نائ���ب محافظ القدس 
عبد الله صيام: إن المشهد في الخان 
األحمر يقول إن الكل الفلسطيني مع 
كل تفاصيل حياة المقدسي، مشيرًا 
إلى أن أطماع المس���توطنين ليست 
ف���ي هذا الم���كان فقط، ب���ل في كل 

األرض الفلسطينية.
م���ن ناحيته، قال أمين س���ر حركة 
"فت���ح" في الق���دس، ش���ادي مطور: 
الش���عب  الهجم���ة تش���تد على  إن 
الفلس���طيني وثوابته، لكنه كل يوم 
يرسل رس���الة تحد لالحتالل، وآخرها 
كان���ت في االنتخاب���ات التي أجريت 
الق���دس، حي���ث قدم  بلدي���ات  في 
للمقدسيين  مالية  إغراءات  االحتالل 
ف���ي محاولة الس���تمالتهم لالقتراع، 

لكنهم رفضوا ذلك.
بدوره، دعا عض���و المجلس الثوري 
لحرك���ة "فتح" عبد اإلل���ه األتيرة إلى 
التصدي لهجمات المستوطنين ضد 

الفلس���طيني، وحماية  أبناء الشعب 
الق���رى والش���وارع منه���م، مج���ددًا 
مطالبته حركة "حماس" باالس���تجابة 
لتحقي���ق الوح���دة الوطني���ة، وطي 

صفحة االنقسام.
لكنيس���ة  الروحي  الرئي���س  وقال 
الروم األرثوذكس في رام الله، إلياس 
عواد: إن إرادة الش���عب الفلسطيني 
انتص���رت ف���ي الخان األحم���ر وغزة، 
وسقطت حكومة االحتالل، وأول هذا 
الس���قوط جاء باستقالة وزير الجيش 

أفيغدور ليبرمان.
ورفع المش���اركون ف���ي المهرجان 
العلم الفلسطيني، ورددوا الهتافات 
بالوح���دة  المنادي���ة  والش���عارات 
الوطني���ة، والداعي���ة إلى التمس���ك 
باألرض ورفض المشاريع التي تحاول 

تصفية القضية الفلسطينية.
القومي���ة  الفرق���ة  قدم���ت  كم���ا 
قوات  في  العس���كرية  والموسيقات 
األمن الوطني وصلة غنائية تضمنت 
واألناش���يد  األغاني  م���ن  مجموع���ة 

الوطنية.

إحياء ذكرى استشهاد 
عرفات واالستقالل  بفرع 
"القدس المفتوحة" في 

جنين و"خضوري"
المفتوحة  الق����دس  جامعة  وأحيت 
ف����رع جنين ومجل����س اتح����اد الطلبة، 
وحركة الش����بيبة الطالبية، وبالتعاون 
م����ع المحافظة، وحرك����ة "فتح"/ إقليم 
جني����ن، أمس، الذكرى الرابعة عش����رة 
الستش����هاد القائد الرمز ياسر عرفات 
وثيقة  إلع����الن  الثالثي����ن  والذك����رى 
االس����تقالل، كما أحيت حركة "فتح"/
إقلي����م طولكرم واللجن����ة التحضيرية 
المناسبتين، في مهرجان مركزي أقيم 

بجامعة فلسطين التقنية "خضوري".
الفعاليتي���ن ممثلون عن  وحض���ر 
محافظ���ة  ومؤسس���ات  فعالي���ات 
طولكرم األهلية والرسمية واألمنية.

وش���دد محافظ جنين اللواء إبراهيم 
رمضان، في كلمته على ضرورة التمسك 
ب���إرث الش���هيد أب���و عم���ار لتحقيق 
األه���داف الت���ي ناض���ل واستش���هد 
من أجله���ا، بإقامة الدولة المس���تقلة 

وعاصمتها القدس الشريف.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة 
"فتح"، رئيس مجلس إدارة مؤسس���ة 
الشهيد ياسر عرفات، ناصر القدوة، 
أن الش���عب الفلسطيني مستمر في 
النض���ال على خطى ودرب الش���هيد 
الراح���ل الخالد والس���اكن في قلوبنا 

وقلوب أحرار العالم كافة.
وأك���د رئي���س الجامع���ة الدكتور 
يونس عمرو أن ه���ذه الذكرى تمثل 
ف���ي  دروس  الس���تخالص  مناس���بة 

التضحية والفداء.
ن���ّوه  طولك���رم،  مهرج���ان  وف���ي 
المحاف���ظ عص���ام أب���و بك���ر إلى أن 
الش���هيد أب���و عم���ار ورفاق���ه مثلوا 

جياًل كاماًل، ودرس���وا حالة الش���عب 
الفلسطيني، وقرؤوا التاريخ وتمعنوا 
فيه جيدًا، منذ وعد بلفور إلى س���نة 
الش���هداء  كل  عل���ى  وم���ّروا   ،1948
منها  وأخذوا  واحترموه���ا  والثورات 
التجرب���ة، وكانوا األوفي���اء، واتجهوا 
نحو الوحدة، موحدي���ن )40( فصياًل 
في تل���ك الفترة، معتمدي���ن العلم 
الفلس���طيني راية موحدة للش���عب 

الفلسطيني. 
من جانب���ه، أك���د القائ���م بأعمال 
رئيس الجامعة د. نافع عس���اف على 
بقاء ذكرى ياس���ر عرفات ومس���يرته 
النضالي���ة وتضحيات���ه في س���بيل 
وطن���ه وقضيته، حاض���رة في قلوب 
الفلس���طينيين جميع���ًا، والتزامهم 
بالثوابت الوطنية التي حافظ عليها 
الش���هيد الراحل، وتعاليمه الوطنية 

والسير على خطاه. 
وتطرق أمين س���ر حرك���ة "فتح" /

إقلي���م طولكرم، حمدان إس���عيفان، 
بقيادة  الفلسطينية  الثورة  إلى دور 
الش���هيد ياس���ر عرفات ف���ي قيام 
البلدان  التحريرية بمختلف  الثورات 

العربية، واحتضان معسكرات الثورة 
الفلس���طينية للمقاتلي���ن الع���رب، 
 للعال���م أنموذجًا في النضال 

ً
مقدمة

والتضحي���ات ف���ي س���بيل الوط���ن 
والقضية، مؤكدًا أن مدرس���ة ياس���ر 

عرفات ما زالت حاضرة وباقية. 
وتح���دث منس���ق فصائ���ل العمل 
الوطني في محافظة طولكرم، صائل 
خليل، عن افتقاد الشارع الفلسطيني 
لرئيس���ه الراح���ل، وقيادته، في ظل 
والمؤامرات  الداخلي،  االنقسام  حالة 

الخارجية. 
وتخلل الحفل فيل���م صّور محطات 
مهم���ة ف���ي حي���اة الرئيس ياس���ر 

عرفات، وعدد من الفقرات الفنية.

"تربية جنوب الخليل" 
تحتفي بيوم الكوفية ضمن 

أسبوع االستقالل
واحتف����ت مديرية التربية والتعليم 
أم����س، بيوم  الخليل،  العالي جن����وب 
سلس����لة  ضم����ن  وذل����ك  الكوفي����ة، 
الفعالي����ات التي نظمته����ا المديرية 
على مدار أسبوع االس����تقالل والوفاء، 

وذلك بعرض كوفية بلغت مساحتها 
1400 متر مربع بواقع 1800 كوفية تم 
جمعها مع بعضها البعض على أرض 

مدرسة ذكور الشهيد ياسر عرفات.
وتح���دث مدير التربي���ة والتعليم 
العالي، خالد أبو ش���رار، عن الكوفية 
وارتباطه���ا الوثيق بحي���اة المناضل 
الراحل ياسر عرفات في كافة مراحل 
المعاص���رة،  الفلس���طينية  الث���ورة 
بها،  الفلسطيني  اإلنس���ان  وتمسك 
واعتبراه���ا رمزًا وثابتًا م���ن الثوابت 
التي تجس���د رحلة النضال والكفاح 

الفلسطينية.
وألق���ى ممث���ل حركة "فت���ح" في 
جن���وب الخليل، كمال حس���ن، كلمة 
أكد م���ن خاللها وق���وف الحركة إلى 
جانب كافة الفعاليات التي تجس���د 
العط���اء واالنتم���اء والوحدة  معاني 
الوطني���ة، وأن ما يح���دث اليوم في 
ذك���رى الكوفية هو دلي���ل على دور 
الكوفية وشموخها في حياة اإلنسان 
الفعالي���ة  وتخلل���ت  الفلس���طيني. 
مجموع���ة م���ن الفق���رات الوطني���ة 

والعروض الكشفية. 

المالكي يطالب التشيك االلتزام 
بالقانون الدولي بشأن القدس

رام الل���ه - "األيام": طالب وزير الخارجية والمغتربين د. رياض 
المالكي التش���يك بااللت���زام بالقانون الدول���ي وموقف االتحاد 

االوروبي فيما يتعلق بالقدس وعدم نقل سفارة بالدهم اليها.
جاء ذلك خالل لقاء المالكي نظيره التش���يكي تومس بيترك، 

في مقر الوزارة برام الله امس.
واس���تعرض المالكي آخر التط���ورات الميدانية وخاصة تلك 
األحداث الدامية مؤخرًا في قطاع غ���زة، مطالبًا المجتمع الدولي 
بضرورة توفير الحماية الدولية للش���عب الفلس���طيني األعزل. 
وأشار الى ما تقوم به اسرائيل من عمليات استيطانية وتهجير 
وأس���رلة في القدس الش���رقية المحتلة، وما تقوم به من أعمال 

تهويد خطيرة للمدينة المقدسة.
وأض���اف المالك���ي ان االنحي���از األميركي االعم���ى لالحتالل 
واالس���تيطان وف���ر الغطاء لتنفي���ذ مخططات الضم والتوس���ع 

االستعمارية اإلسرائيلية.  
وعلى صعيد العالقات الثنائية دعا المالكي الى تعزيز العالقة 
بين البلدين وتطويرها ف���ي المجاالت كافة، كما دعا الى أهمية 
عقد اللجنة المشتركة بين البلدين. ودعاهم الى االستثمار في 
فلسطين من خالل المناطق الصناعية في األرض الفلسطينية. 

المالكي وبيترك.

من جانبه، أكد بيترك على موقف بالده بش���أن القدس، مؤكدًا 
ان موقف بالده ينس���جم م���ع القانون الدول���ي وموقف االتحاد 
األوربي، وان البيت التش���يكي في القدس المنوي افتتاحه خالل 
زيارة الرئيس التشيكي إلس���رائيل نهاية هذا الشهر، ليس له 
أي صفة دبلوماس���ية وهو مركز ثقافي فقط، وان التشيك تدعم 
حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا على استمرار 

دعم التشيك لألونروا والمشاريع التنموية في فلسطين.


