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التقى رئيس الوزراء البحريني ومنحه الدكتوراة الفخرية وافتتح مؤتمر سفراء فلسطين لدى الدول العربية واإلسالمية

الرئيس واألمير خليفة بن سلمان يؤكدان ضرورة أن يتحدث 
العرب بخطاب موحد مع العالم بشأن القضية الفلسطينية

المنامــة - وفــا- التقــى الرئيــس محمــود عبــاس، في قصر 
القضيبيــة بالعاصمــة البحرينية المنامة أمــس رئيس وزراء 
مملكة البحرين األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حيث أطلعه 
على آخر التطورات والمســتجدات على الســاحة الفلســطينية 
والجهــود المبذولــة مع الــدول الكبرى للوصــول لحل يضمن 
للشعب الفلسطيني حريته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشرقية.
وأكد الرئيس وقوف دولة فلسطين إلى جانب مملكة البحرين 
في كل ما تتخذه من إجراءات لدعم أمنها واستقرارها، متمنيا 

لمملكة البحرين وشعبها مزيدا من الرفعة واالزدهار.
ووجــه الرئيــس، الدعوة لرئيــس الــوزراء البحرينــي لزيارة 
فلســطين، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لدعم البحرين 

ومســاندتها للقضيــة الفلســطينية، وما يبديــه رئيس وزراء 
البحريــن مــن مواقــف قوية تســاند الحقــوق الفلســطينية 
المشروعة، مشيدا بما يتمتع به من رؤية حكيمة تجاه مختلف 

األوضاع في المنطقة تدعم تحقيق األمن واالستقرار.
وأكــد رئيس الــوزراء البحريني، أن القضية الفلســطينية لن 
تسبقها أية قضية في األهمية لدى العرب والمسلمين وإن حاول 
من حاول اشغالنا عنها فهي محور االهتمام العربي واإلسالمي 

وماثلة أمام كل مسلم.
وأكــد الجانبان ضــرورة أن يتحدث العرب بصوت واحد وخطاب 
موحد مع العالم بشــأن القضية الفلســطينية خاصة في ظل 
المســتجدات التي طــرأت عالميا والتحوالت فــي مواقف الدول 

الكبرى إيجابيا تجاه 

تعزية
القدس : مازن اكرم سبيتاني ونجاله اكرم وعمر واسرة شركة اكرم سبيتاني 
واوالده المحدودة وسبيتاني هوم  يشاطرون زوجة الفقيد وابناءه وسام واسالم 
ومحمد وكريمته وأشــقاءه وعموم ال شــلطف الكرام االحزان بوفاة فقيدهم 

المرحوم بإذن اهللا تعالى  

 كامل محمود ابراهيم شلطف «ابو وسام»
 ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ورضوانه ويسكنه 

فسيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء .

إعدام 18 شجرة زيتون في دير بلوط والشروع بعمليات تجريف في محيط حاجز جبارة 

تشييع جثمان الشهيد جاسم نخلة في 
مخيم الجلزون واالحتالل يخلف خرابا بمرافق األقصى 

محافظــات- الحيــاة الجديدة 
- نائل موســى- وفا- شيعت 
جماهير غفيرة، أمس، جثمان 
الشــهيد الفتى جاسم نخلة 
(17 عاما)، في مسقط رأسه 
بمخيــم الحلزون، بمســيرة 
حاشدة ســبقها وداع في رام 
اهللا. وحملت الحكومة أمس 
دولــة االحتالل المســؤولية 
عن استشــهاد الفتى نخلة، 

وطالبت 

معبر الكرامة يعمل 
اليوم وغدا من 8 صباحا 

وحتى 9.30 مساء
أريحا- الحيــاة الجديدة- قال 
المتحــدث باســم الشــرطة 
المقدم لؤي ارزيقات، أمس، 
إن الحركة على معبر الكرامة 
اليوم األربعاء وغدا الخميس، 

ستكون 

االحد المقبل.. عطلة رسمية 
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أكد مجلس الوزراء قراره تعطيل 
الدوائر الرســمية يوم األحد الموافق 2017/4/16، لمناسبة 
عيد الفصح المجيد. وبهذه المناسبة تقدم المجلس بالتهاني 
والتبريكات ألبناء شعبنا من الطوائف المسيحية، وأعرب عن 
تمنياته بأن يحتفل شعبنا بهذه المناسبة في العام المقبل، 
وقــد زال االحتــالل عن أرضنــا، وتحققت أماني شــعبنا في 
الحرية واالستقالل، وترسخت المثل والقيم اإلنسانية التي 

آمن ودافع عنها سيدنا المسيح رسول المحبة والسالم.

أحال مشروعي قانوني «الدستورية العليا» والزراعة للدراسة

الحكومة: الخصم من العالوات مؤقت لحين توفر الموازنات
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- أكد رئيس الوزراء 
رامي الحمد اهللا، أن قرار الحسم من الرواتب 
هو تجميــد لجزء من العــالوات، وليس قرارا 
دائما، وســيتم صرفها حال توفــر الموازنات 
واســتجابة حركة حمــاس لمبــادرة الرئيس 

محمود عباس.

وشــدد الحمد اهللا في جلســة مجلس الوزراء 
األســبوعية التي عقدت في رام اهللا برئاسته 
أمس علــى أن الحكومة لم ولــن تتخلى عن 
قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول 

الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.

أشمر: هدوء نسبي في مخيم عين الحلوة 
رام اهللا - الحياة الجديدة- أكد عضو المجلس الثوري لحركة فتح 
جمال أشــمر، أن األوضاع في مخيم عين الحلوة تشــهد هدوءا 
نسبيا، مشيرا إلى العمل المتواصل من أجل إنهاء حالة التوتر 

بشكل نهائي داخل المخيم. 
وقال أشــمر أمس في حديث لبرنامــج «ملف اليوم» الذي يبث 

عبر تلفزيون فلسطين:» ان ما جرى في مخيم 

محيسن: وفد من مركزية فتح 
سيتوجه للقطاع خالل الشهر الجاري

رام اهللا- الحياة الجديدة- أعلن عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح د. جمال محيســن، أن وفدا من مركزية فتح ســيتوجه 
إلى قطاع غزة لمناقشة عدد من القضايا مع حركة حماس، 
وذلك قبل الخامس والعشــرين من الشــهر الجاري، أي بعد 

رفع الطوق األمني الذي تفرضه 

جو خماسيني 
ومغبر اليوم

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
توقعت دائرة األرصاد الجوية 
أن يكون الجو، اليوم األربعاء، 

خماسينيا مغبرا، 

«المواصالت» تمدد 
المهلة الممنوحة ألصحاب 
المركبات منتهية الترخيص

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
قالت وزارة النقل والمواصالت 
إنــه وتماشــيا مــع موافقــة 

ومصادقة 

كتلة الشهيد ياسر عرفات تفوز بانتخابات مجلس طلبة «خضوري»
طولكرم– الحياة الجديدة– مراد  ياســين- فازت كتلة الشــهيد 
ياسر عرفات المنبثقة عن حركة الشبيبة الطالبية في انتخابات 
مجلس اتحاد طلبة جامعة فلســطين التقنية خضوري، لدورة 
2016/2017، بحصولهــا على 24 مقعدا من أصل 33 مقعدا.  
وحصدت كتلة فلسطين التي تكونت من تحالف ست كتل واطر 

طالبية على 9  مقاعد. 

(وفا)الرئيس اثناء منحه رئيس الوزراء البحريني الدكتوراه الفخرية من جامعة القدس المفتوحة.

عدسة: عصام الريماويوالدة الشهيد جاسم نخلة تودعه قبيل تشييع جثمانه في مخيم الجلزون.
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