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فقد هوية
  اعلــن انــا محمد احمد محمد زينة عن فقد بطاقتي الشــخصية التي اجهل رقمهــا الرجاء ممن يجدها 

تسليمها ألقرب مركز شرطة وله الشكر سلفا.

نبض الحياة

 سادســا نقــل المعركــة من دائــرة مغتصبات إســرائيل 
االســتعمارية إلــى المنابر العربيــة والعالميــة، ومنحها 

األهمية واألولوية، التي تستحق. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى ضرورة تخلي أسرى بعض السجون 
عن الحســابات الضيقة. ال سيما ان هناك تقديرات، تفيد 
ان أســرى بعــض الســجون لديهم هواتــف وتواصل مع 
ذويهم، لذا قد ال يميلون للمشاركة في اإلضراب، خشية 
فقدان تلك االمتيازات، مع ان المنطق يقول، ان توســيع 
دائرة المشاركة في اإلضراب، يعطيه زخما وقوة وتأثيرا 
وقدرة اعلى على فرض المطالب كلها على إدارة سلطات 
السجون االستعمارية. وبالتالي على جميع اسرى الحرية 
مســؤولية عالية جدا في المشــاركة والتكامل والتعاضد 
فيما بينهم لتوحيد كلمتهم ورؤيتهم في مواجهة الجالد 
اإلســرائيلي. حيث لم يعد مقبوال، وال مفهوما بقاء حالة 
التشرذم والتباين بين أسرى الحرية، ألن معركتهم واحدة، 
وعدوهم واحد، وأهدافهم المطلبية والسياســية واحدة، 
حتى وإن حاولت ســلطات السجون اإلســرائيلية التالعب 
والتمييز المقصود بين أسرى هذا السجن او ذاك، او بين 
اسرى هذا القسم او ذاك، او هذا الفصيل او ذاك، فالصورة 
واضحة وجلية عند كل األسرى والفصائل. وهو ما يفرض 
االنتباه للسياســة اإلسرائيلية التدميرية والتخريبية بين 
اســرى الحريــة. والعمل علــى فضحها وتعريتهــا، والرد 
عليها من خالل تعميق اواصر الوحدة في ميدان المجابهة 

واألهداف المطلبية والسياسية، وليس العكس. 
وبعيدا عن المحاذير الشخصية عند هذا األسير او ذاك، فإن 
الدعوة لإلضراب من قبل االسير القائد مروان البرغوثي، 
تعتبر خطوة مهمة، على الجميع التقاطها وتعميقها، وعدم 
الخشية منها او المبالغة في قراءة خلفياتها التنظيمية او 
الشــخصية. وحتى لو كان لهذا القائد او ذاك حسابات ما، 
في أســوا االفتراضات، فإن تعميــق معركة المواجهة مع 
الجالد اإلسرائيلي، وانتزاع المطالب المشروعة المطلبية 
والسياســية، تصب جميعها في المصلحة العامة ألسرى 
الحرية. فال تترددوا في توحيد جهودكم في داخل السجون 

وخارجها لنجاح اإلضراب القادم.
          oalghoul@gmail.com

تتمـــــات

تشييع جثمان
على لســان الناطق باسمها طارق رشــماوي، المجتمع الدولي 
والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل إللزام حكومة االحتالل 
بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا، ال سيما األطفال. 
وخلفــت قــوات االحتالل أمس خرابا واســعا بمرافق المســجد 
األقصى المبارك، عقب اقتحامه بأعداد كبيرة في ساعة متأخرة 
من الليلة قبل الماضية، بحجة البحث عن معتكفين، وحطمت 
أقفــال العديــد مــن أبواب المســجد وخلعت بعضها، ودنســت 

المصليات بأحذيتها، قبل أن تنسحب منه.
وجدد المســتوطنون أمس اقتحاماتهم االســتفزازية للمسجد 
األقصى من باب المغاربة، بحراسات معززة ومشددة من قوات 
االحتالل الخاصة، ووســط قيود مشددة على دخول المصلين، 
واحتجــاز بطاقات الشــبان والنســاء علــى البوابات الرئيســية 

الخارجية للمسجد.
وأصيــب عــدد من المواطنين بحــاالت اختناق بالغاز المســيل 
للدموع، مساء أمس خالل مواجهات مع قوات االحتالل، في بلدة 

بيت أمر شمال الخليل.
وأعدمت جرافات االحتالل أمس 18 شجرة زيتون، منها ما يزيد 
عمرها عن 40 عاما، في منطقة الزياق الواقعة إلى الجنوب من 
أراضي دير بلوط بمحافظة ســلفيت، وشرعت بعملية تجريف 

وتخريب لألراضي في محيط حاجز جبارة جنوب طولكرم.

الرئيس واألمير
العرب وقضاياهم، وشددا على ضرورة استغالل هذه الظروف 
المحفزة التي تبديها الدول الكبرى إلحراز المزيد من التقدم في 
القضايا العربية المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية 

واحالل األمن واالستقرار في المنطقة.
ومنــح الرئيس عباس بصفته الرئيس األعلى لجامعة القدس 
المفتوحة، رئيس الوزراء البحريني الدكتوراة الفخرية تقديرا 
لجهوده ودعمه القضية الفلســطينية وألبناء شــعبنا. وحضر 

حفل التســليم، رئيس مجلس أمناء جامعة القدس المفتوحة 
عدنان سمارة، ورئيس الجامعة يونس عمرو، وعضو المجلس 
رياض الخضري، والوفد الفلسطيني المرافق للرئيس، وعدد 

من المسؤولين البحرينيين.
وتال رئيــس الجامعة د. يونس عمرو، نص شــهادة الدكتوراة 
الفخريــة الممنوحة لألمير خليفة، ومن بعد ســلمت الشــهادة 

للرئيس عباس الذي منحها بدوره لرئيس الوزراء البحريني.
وأقام نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني الشــيخ محمد بن 
مبارك آل خليفة، أمس، مأدبة غداء على شرف الرئيس عباس.

وافتتــح الرئيس عباس، في العاصمة البحرينية المنامة أمس 
مؤتمر ســفراء دولة فلسطين لدى الدول العربية واإلسالمية. 
وأعــرب الرئيــس عن تقديــره لمملكة البحرين علــى رعايتها 
لمؤتمر ســفراء فلسطين، وهذا دليل على عمق العالقات بين 

البلدين والشعبين الشقيقين. 
وقال إن فلســطين تســتطيع أن تكون عضوا في 522 منظمة 
دوليــة، وهــي اآلن عضو في عشــرات المنظمات، وسنســتمر 
في هذا الطريق. وأكد الرئيس أن فلســطين ستواصل سعيها 
للحصــول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة، وعلينا أن 
نبذل كل جهد ممكن من أجل ذلك، وقال: نبني دولة فلسطين 
على األرض، ولدينا مؤسســات كاملة ومتكاملة وال ينقص إال 

إعالن االستقالل.
ومنح الرئيس مساء أمس ، سفير فلسطين لدى مملكة البحرين، 
طه محمد عبد القادر «خالد عارف»، ميدالية االستحقاق والتميز 
الذهبية تقديرا لمسيرته الوطنية والنضالية وجهوده المخلصة 
من أجل رفعة وطنه وشعبه، وتثمينا لجهوده في مجال تطوير 

العالقات األخوية مع مملكة البحرين.
والتقى الرئيس مساء أمس في مقر إقامته بالعاصمة البحرينية 
المنامــة، الســفراء العــرب المعتمديــن لدى مملكــة البحرين 
حيث اطلعهم على مجمل المســتجدات السياسية، والتطورات 
علــى األرض فــي ظــل مواصلــة إســرائيل التنكــر لقــرارات 
الشرعية الدولية، واستمرارها في تنفيذ المزيد من المشاريع 
االستيطانية على حساب األرض الفلسطينية، وكذلك السياسات 
العنصريــة بحــق شــعبنا، وانتهاكاتها المتواصلة للمقدســات 

اإلسالمية والمسيحية، خاصة في المسجد األقصى المبارك.

محيسن: وفد
سلطات االحتالل على األراضي الفلسطينية.

وأوضح محيسن في حديث لـ «صوت فلسطين» أمس أنه سيتم 
خــالل اللقاء مع حماس مطالبتهــا بااللتزام بكل ما اتفق عليه 
في اتفاق القاهــرة والتفاهمات التي تمت في الحوارات معها، 
والتراجع عن كل خطواتها التي تكرس االنقســام وكان آخرها 
تشــكيل لجنــة إلدارة القطاع، وكذلك تمكيــن حكومة الوفاق 
الوطنــي من ممارســة دورها الكامل في قطــاع غزة إلى حين 

اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.
وقال محيســن: «إذا كان موقف حركة حماس سلبيا ولم تلتزم 
بكل هذه القضايا، ســتكون هناك اجــراءات تناقش بعد عودة 
الوفــد مــن القطــاع للحفاظ على مشــروعنا الوطنــي ووحدة 

الوطن».

معبر الكرامة
 من الساعة الثامنة صباحا وحتى التاسعة والنصف مساء، في 

كال االتجاهين.
وأضاف ارزيقات أن الحركة على المعبر نشطة، مع وجود أكثر 

من 1800 معتمر مغادر اليوم األربعاء.

الحكومة: الخصم
وأكــد أن لدى الحكومة خطة جاهزة لتولي كافة شــؤون قطاع 

غزة، فور حل اللجنة اإلدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخرا 
إلدارة قطاع غزة، والســماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر 

والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
واستهجن مجلس الوزراء حملة التضليل واالفتراءات المزعومة 
من بعض الجهات بهدف إرباك الرأي العام، واالدعاء بأن الحكومة 
لم تقم بمهامها ولم تتحمل مسؤولياتها تجاه أهلنا في قطاع 

غزة، وبأنها تقوم بالتمييز بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون معدل لقانون 
المحكمة الدستورية العليا، ومشروع قرار بقانون معدل لقانون 
الزراعــة رقم (2) لســنة 2003 وتعديالته، إلى أعضاء مجلس 
الوزراء لدراستهما وتقديم المالحظات بشأنهما، تمهيدا التخاذ 

المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.

جو خماسيني 
حيــث يطرأ ارتفاع آخر علــى درجات الحرارة، لتصبح أعلى من 
معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، وتكون الفرصة 
مهيأة لســقوط زخات متفرقة من األمطار، خاصة في ساعات 
المســاء والليل، وقد تكون األمطار مصحوبة بعواصف رعدية 

احيانا.
ويكــون الجو، غــدا، غائما جزئيــا الى غائم، ويطــرأ انخفاض 
ملمــوس على درجــات الحرارة، مــع بقائها أعلى مــن معدلها 
السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتسقط بإذن اهللا زخات 
من األمطــار على مختلف المناطق تكــون غزيرة، ومصحوبة 

بعواصف رعدية احيانا.
ويطــرأ الجمعة انخفاض على درجات الحرارة، لتصبح أقل من 
معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون الفرصة 

مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.
وحذرت الدائرة من خطر تشكل السيول في األودية والمناطق 

المنخفضة يوم الخميس.

«المواصالت» تمدد
مجلس الوزراء، تم تمديد المهلة الممنوحة ألصحاب المركبات 
المسجلة في ســجالت الوزارة ومنتهية الترخيص، لغاية دوام 

30/4/2017 لتصويب أوضاع مركباتهم.
ودعت الوزارة أصحاب هذه المركبات إلى االستفادة من التمديد 
واإلســراع بتصويب أوضاع مركباتهم، تجنبا لشــطبها بشكل 
نهائي من السجالت الرسمية، مشيرة إلى أن هذه المركبات غير 
خاضعة ألية إجراءات أو فحوصات فنية الزمة تمنحها السير على 
الطرق، وبالتالي فهي تشــكل خطرا حقيقيا ومحدقا يتربص 
بالمواطنين وكافة مســتخدمي الطريق، وتساهم في زعزعة 
االستقرار والسلم األهلي والمجتمعي، باإلضافة إلى تأثيراتها 

السلبية على االقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزارة أنها تهدف من هذا القرار باألساس، إلى فلترة 
قاعدة البيانات لدى ســجالتها والى جعل إحصائيات وســجالت 
الوزارة الرسمية خالية من أية مركبات غير مرخصة منذ ثالث 
ســنوات فأكثر، والى حث المواطنين على تصويب أوضاع هذه 
المركبات من النواحي اإلدارية والفنية، لتكون صالحة للســير 

على الشارع بشكل آمن وصديق للبيئة.
وعلى ضوء ذلك، ستقوم الوزارة بإلغاء تسجيل المركبات التي 
مضى على آخر سريان ترخيص لها ثالث سنوات فأكثر، وشطبها 
من سجالتها وبشكل نهائي ما لم يقم أصحاب هذه المركبات 

بتصويب أوضاع مركباتهم خالل المدة المذكورة.

أشمر: هدوء
عين الحلوة في لبنان، هدفه توجيه المخيم نحو مشاريع تؤدي 
إلــى اقحام المخيمــات الفلســطينية في األزمــات الخارجية»، 
مؤكــدا التصدي لهذه المخططات ومنع انتشــار هذه الظاهرة 

في المخيم. 
واعتبــر أشــمر االعتداء على القــوى المشــتركة، اعتداء على 
المشروع الوطني الذي توافقت عليه، واصفا قيام المطلوب بالل 
بــدر وجماعته باطالق النار داخــل المخيم، بالحالة اإلرهابية، 
موضحــا أنها ظاهــرة داخل مخيم فلســطيني وليســت حالة 

فلسطينية.
وأكد أشــمر أن ما ســماه «مربع بالل بدر» أصبح تحت سيطرة 
قوات األمن الوطني والقوى األمنية الفلســطينية المشتركة، 
والتي تشــكل في تكوينها الكل الفلسطيني، منوها لضرورة 
التأكد من خلو المنطقة بشكل كامل من جماعة « بالل بدر» 
والمتحالفيــن معه، قبل انتشــار القوى األمنية الفلســطينية 
المشتركة.وشدد أشمر على أهمية التعاون الفلسطيني اللبناني 
في محاصرة الظواهر التي تستهدف األمن اللبناني والقضية 

الفلسطينية والشعب الفلسطيني معا. 

البرتغال: االستيطان عائق أمام تحقيق حل الدولتين 
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة- أعربت الحكومة 
البرتغاليــة، عــن أســفها العميــق، ازاء قرار 
الحكومــة اإلســرائيلية األخيــر حــول بنــاء 
مســتوطنة جديدة فــي الضفــة الغربية، ما 
يشكل عائقا حقيقيا أمام قابلية إقامة الدولة 

الفلسطينية.
وحثــت الحكومة البرتغالية فــي بيان وزعته 
وزارة الخارجية، الســلطات االسرائيلية على 

إعــادة النظر بهذا القرار، الذي يشــكل عائقا 
جديدا أمام تحقيق حل الدولتين، وأمام السالم 

واألمن في المنطقة.
وأكــدت أن التوســع االســتيطاني في الضفة 
الغربيــة والقدس الشــرقية، خــرق للقانون 
الدولــي، ودعــت جميــع األطراف إلــى تجنب 
اإلجراءات أحادية الجانب، التي تزيد من خطر 

تصعيد العنف من جديد.

اختيار عضو هيئة تدريس من القدس المفتوحة عضوا في اتحاد األكاديميين في بريطانيا
طولكرم- الحياة الجديدة- اختار االتحاد األكاديمي 
«أكسفورد» في بريطانيا، الدكتور محمد أبو عمر، 
عضو هيئة التدريس بكليــة التكنولوجيا والعلوم 
التطبيقيــة فــي فــرع جامعــة القــدس المفتوحة 
بطولكــرم عضوا فــي االتحاد، إلى جانــب (240) 
عضــوا مــن العلماء البارزيــن مــن (30) بلدا في 

العالم.
وفي رسالة وجهتها رئاسة مجلس االتحاد للدكتور 
أبو عمر، شكرته من خاللها على جهوده ونشاطاته 
العلمية المميزة في مجاالت البحث والتعليم والتنمية 
االبتكاريــة في المجتمعــات المتطــورة، مبينة أن 
اختيــاره عضوا في االتحاد جاء بســبب نشــاطاته 

العلمية المميزة التي تخوله لالنضمام إلى صفوف 
العلمــاء اإلقليمين البارزين في االتحاد، ورشــحته 
أيضــا لالنضمام إلى الجمعية العلمية في االتحاد، 
التــي تضم نخبة من العلمــاء البارزين من أعضاء 

هيئة التدريس في الجامعات.
ويعمل االتحاد األكاديمي (اكسفورد) في بريطانيا 
حالياً على توســعة نشاطاته العلمية اإلقليمية من 
أجل المزيد من النمو العلمي والفكري في العالم.

من جانبه، شكر د. أبو عمر رئاسة الجامعة، ممثلة 
باألســتاذ الدكتور يونس عمرو، مؤكداً أن الجامعة 
ابتعثته إلكمال دراسة الدكتوراه في ماليزيا، وهذه 
كانت بداية البحث، وأن الجامعة دعمته في أبحاثه 

العلمية التي كان آخرها نشره كتاباً له من قبل دار 
نشر دولية في ألمانيا.

يذكــر أن د. أبو عمر حاصل علــى درجة الدكتوراة 
فــي أنظمة المعلومات مــن جامعة «ليمكوكوينغ» 
الماليزيــة للتكنولوجيــا اإلبداعية، ويعمل أســتاذاً 
مســاعداً في كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية 
فــي جامعة القدس المفتوحة منــذ العام 2008م، 
ولديه أكثر من (12) بحثاً علمياً محكماً منشوراً في 
مجالت ومؤتمرات علمية حول العالم، كما أنه عضو 
في هيئة التحرير للعديد من المجالت والمؤتمرات 
الدوليــة المحكمة، وهو أيضاً عضو في العديد من 

الجمعيات واالتحادات العلمية الدولية.
«الصحفيين» تبحث التعاون مع مركز شؤون المرأة

غــزة- الحياة الجديدة- بحث وفــد من نقابة 
الصحفيين أمس مع مركز شــؤون المرأة في 

مدينة غزة، سبل التعاون المشترك.
جاء ذلك خالل زيارة لوفد من النقابة للمركز 
برئاســة نائــب نقيــب الصحفيين تحســين 
األسطل، حيث استعرض اللقاء بين الجانبين 
األوضــاع اإلعالميــة القائمة في فلســطين، 
وســبل تطويــر ورفــد الخطــاب اإلعالمــي 
الفلسطيني بما بتناسب مع تحديات المرحلة، 
وطريقة تناول القضايا المجتمعية في اإلعالم 

الفلسطيني وعلى رأسها قضايا المرأة.
كمــا تنــاول اللقاء بحث آليات تنفيذ مشــروع 

مشــترك توجــه نتائجــه النهائيــة للجامعات 
الفلســطينية، بهــدف االرتقــاء بــأداء طالب 
وطالبــات أقســام وكليات اإلعــالم، ودمجهم 
في عمليات االنتســاب للمؤسسات الصحفية 
بعد التخرج.وتطرق اللقاء إلى ســبل التعاون 
المشــترك بيــن النقابــة والمركــز لخدمــة 
الصحفيين، خاصة الصحفيات في المؤسسات 
اإلعالمية، وبحث تنفيذ برامج مشتركة تخدم 
تطوير األداء المهني لطالب وخريجي أقسام 
اإلعالم فــي الجامعات الفلســطينية، إضافة 
إلــى بحث توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين 

لتحقيق األهداف المشتركة.

بيت لحم: عرض انبثاق النور
 المقدس مباشرة في ساحة المهد

بيت لحم- الحياة الجديدة- 
سيرعى فرســان لعازر في 
القــدس، للعام الثالث على 
النقــل  فعاليــة  التوالــي، 
النــور  النبثــاق  المباشــر 
المقــدس من قبر الخالص 
بالقدس، وذلك في ســاحة 
المهد يوم الســبت المقبل، 
بالتعــاون مــع بلديــة بيت 
لحم، وساحة كنيسة مريم 
العــذراء، ورعيــة بيت جاال 
للــروم األرثوذكــس لتتاح 
الفرصــة لمــن لــم يتمكن 
مــن التواجــد فــي القدس 
من متابعــة كافة تفاصيل 

انبثاق النــور المقدس من 
قبر الخالص، قبيل وصوله 
إلــى بيــت لحم وبيــت جاال 
حيث تبدأ فعاليات االستقبال 

وتوزيعه على الحضور.
وكما هو الحال ســنويا في 
ســبت النور حسب التقويم 
اليوليانــي، فــإن بطريرك 
فــي  األرثوذكــس  الــروم 
القــدس يدخــل إلــى قبــر 
كنيســة  فــي  ص  لخــال ا
القيامة حامال معه من القبر 
الشــموع المضــاءة بالنــور 
المقــدس، والــذي يحصل 
عليه المؤمنون المسيحيون 

لتنتشــر فــي جميــع أنحاء 
القدس واألراضي المقدسة، 
ومن ثــم إلى جميــع أنحاء 
العالم من خالل الفوانيس 
التــي يحملها رجــال الدين 

والمؤمنين.
ضــي  لما ا م  لعــا ا فــي  و
انضــم اآلالف مــن الحجاج 
المسيحيين، وباألخص من 
الكنيسة القبطية للمجتمع 
المحلــي لمشــاهدة انبثاق 
النور المقدس عبر الشاشة 
التــي نصبــت فــي ســاحة 
المهد، وساحة كنيسة مريم 

العذراء. 

زراعة الخليل توزع مئات آالف
 األشجار المثمرة والحرجية والرعوية

الخليــل- وفا- قال مدير زراعة الخليل اســامة جرار، امس، ان 
المديرية وزعت خالل الثماني سنوات الماضية 1319195 شتلة 
من األشجار المثمرة، و561250 من األشجار الحرجية والرعوية، 

وذلك ضمن مشروع تخضير فلسطين.
وأضــاف ان ذلك بهدف زيادة الرقعة الخضــراء، ودعم وتعزيز 
صمــود المزارعيــن فــي المناطــق المهمشــة والمهــددة من 

االستيطان.
وبيــن جــرار، أن مشــروع تخضير فلســطين يعتبــر من اهم 
المشــاريع الوطنيــة التي تنفذهــا وزارة الزراعــة بتمويل من 
وزارة الماليــة للســنة الثامنــة على التوالــي، موضحا الكميات 
التي وزعتها المديرية من األشــتال المثمرة الخاصة بمشــروع 
تخضير فلســطين خالل هــذا الموســم (2016-2017)، حيث 
وزعت 84505 أشتال من األشجار المثمرة، «بمساهمة رمزية 
ضمن خطة تبنتها وزارة الزراعة لمشروع تخضير فلسطين».

وأشار إلى ان المشروع استهدف المزارعين والجمعيات الزراعية 
واألندية النسوية والمدارس في جميع المناطق التابعة لمديرية 
زراعــة الخليل، مع التركيز علــى المناطق المهددة بالمصادرة 
والمحاذية للجدار والمستوطنات، حيث وزعت االشتال في هذه 

المناطق مجانا للمزارعين.
من جانبها، افادت مديرة دائرة الخدمات االرشادية في المديرية، 
فــدوى ابو شــرار، أنــه تم توزيع 37019 شــتلة زيتــون بلدي 
(رومــي)، و25013 من العنــب، و18616 من اللوزيات، و1020 
من التين، و1020 من الرمان، و1500 من الحمضيات، وذكرت 
أنه تم التنســيق مع 19 مشتال لتوريد أشتال األشجار المثمرة 

لصالح مشروع تخضير فلسطين.
وذكر مدير الدائرة الفنية فضل المحاريق، ان المديرية وزعت 
الى جانب األشــجار المثمرة 89800 شتلة حرجية ورعوية في 
كافــة مناطق المحافظة، خاصة في المناطق المحاذية للجدار 

وعلى المؤسسات والبلديات والمدارس وخالل فعاليات عدة.

غزة: بحث فرص تشغيل الفتيات
 ذوات االحتياجات الخاصة

خان يونس- وفا- بحث مشــاركون في جلسة 
اســتماع جندرية في غــزة بعنــوان «العدالة 
الفتيــات ذوي  الجندريــة وفــرص تشــغيل 
االعاقة»، امس الثالثاء، فرص تشغيل الفتيات 

ذوات االحتياجات الخاصة.
وعقدت الجلسة، ضمن مشروع تقوية  قدرات 
المجتمع المدني الفلسطينية، من أجل تحسين 
وحماية حقوق النســاء ضحايــا العنف المبنى 
على النوع االجتماعي والمنفذ من قبل جمعية 

الثقافة والفكر الحر – شبكة وصال– بالشراكة 
مع تحالف امل، ومؤسسة التضامن االسبانية، 

بتمويل من االتحاد األوروبي.
وتنــاول المشــاركون الجهود التــي تبذل في 
تشغيل الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل عامة 
والفتيات من ذوى االعاقة خاصة، والمعيقات 
التي تواجــه ذلك خاصة الظروف السياســية 
واالقتصادية التي يمــر بها القطاع في زيادة 

نسب التشغيل والوفاء بالتزاماتها.

«النضال الشعبي» تدعو الى
 ترتيب البيت الداخلي

رام اهللا- الحياة الجديدة- جددت جبهة النضال 
الشعبي الفلسطيني أمس، تمسكها بالثوابت 
الوطنيــة والمصالــح العليا لشــعبنا، في ظل 
التصعيــد الــذي تقوم بــه حكومــة االحتالل 
في القــدس والضفة من مصــادرة االراضي 

واستمرار مسلسل تهويد المدينة.
وأكــدت الجبهة في الذكرى الســنوية لرحيل 
المناضــل والقائد الوطني اللــواء خالد فوزي 
شــعبان «ســلطان» عضو المكتب السياسي 
للجبهة وأمين سر لجنتها المركزية، التمسك 
بالوحــدة الوطنيــة وااللتفــاف حــول منظمة 

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد 
للشعب الفلسطيني في شتى أماكن تواجده.

وقالت: إن ما يستهدف شعبنا ويتهدد قضيته 
الوطنيــة، جراء سياســة األمــر الواقع التي 
تحاول حكومة نتنياهو فرضها على شعبنا، 
يتطلــب وقفــة فلســطينية جادة للشــروع 
بوضــع خطــة وطنيــة قــادرة علــى تعزيز 
صمود المواطن الفلسطيني أوال، ومواجهة 
سياســات حكومة االحتالل ثانيا، وإن الوفاء 
الحقيقــي للشــهداء، يتطلــب ترتيب البيت 

الداخلي الفلسطيني. 


