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 «القدس المفتوحة» تفوز بجائزة سقراط الدولية 2017
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
س  لقــد ا معــة  جا ت  ز فــا
المفتوحــة، بجائزة ســقراط 
الدوليــة لعام 2017 كأفضل 
جامعــة رائــدة فــي العلــوم 

والتربية.
وتســلم الجائــزة نيابــة عن 
جامعــة القــدس المفتوحة، 
الجامعــة  رئيــس  مســاعد 
لشــؤون العالقــات الدوليــة 
د. عمــاد الهودلــي، من لجنة 
الجائزة بالتعاون مع الجمعية 
فــي  لألعمــال،  األوروبيــة 
احتفــال أقيم فــي العاصمة 
البريطانية لندن لإلعالن عن 

الجائزة.
كما فــاز رئيــس الجامعة د. 
يونس عمرو، كأفضل مدير 
أدار جامعتــه فــي المنطقة، 
وحصلت الجامعة بذلك على 
بحقــوق  يتعلــق  ترخيــص 
استخدام لقب أفضل جامعة، 
ولقــب أفضــل رئيــس لمدة 
خمســة أعوام مقبلة اعتبارا 

من عام 2017.
وتمنح هــذه الجائزة ســنويا 
لثــالث فئــات وهــم: القــادة 
ت،  معــا لجا ا و لتربويــون  ا
والممارسة الطبية الفضلى، 
علــى  األعمــال  ومنظمــات 

مستوى العالم.
ومــن بيــن الجامعــات التــي 
حصلت علــى جوائز مماثلة، 
جامعة سويســرا المفتوحة، 

والجامعة الوطنية المفتوحة 
وعــن بعــد فــي كولومبيــا، 
يتــا  مير بنــي  معــة  جا و
المســتقلة فــي المكســيك، 
وجامعــة أرت فيــن كــوروه 
التركية، واألكاديمية األردنية 
للدراســات البحرية، وجامعة 
للتكنولوجيــا فــي  اليمانــي 
الجزائر، إضافة لجامعات من 
ماليزيــا وجمايكا وباكســتان 

وجنوب أفريقيا.
وقال عمرو: إن جامعة القدس 
واحــدة  أضحــت  المفتوحــة 
مــن الجامعات الرائــدة على 

مســتوى الوطن والمنطقة، 
وقــد حصلت على العديد من 
الجوائز العالمية أبرزها جائزة 
القرن الذهبي عام 2015 في 
سويسرا، وجائزة للتطبيقات 
الجوالــة الدولية من منظمة 
«ألكسو» في دبي عام 2016.

وأضاف ان حصــول الجامعة 
علــى هــذه الجائــزة يؤكــد 
أنهــا  إلــى  تميزهــا، ولفــت 
تمتلك العديد من االعتمادات 
الدوليــة، فهــي عضــو فــي 
الهيئــات  مــن  كبيــر  عــدد 
دات  واالتحــا لمنظمــات  وا

العربية واإلسالمية والدولية، 
وكل ذلك يســهم في تطوير 
التعليم في فلســطين وفي 
المنطقــة. وأوضــح أن هــذه 
المرموقــة، تمثــل  الجائــزة 
واحدة من اإلنجازات المميزة 
التــي حققتهــا  والنجاحــات 
الجامعة على مــدار 25 عاما 
من عملها في الوطن، وباتت 
واحدة من أهم الجامعات على 
مستوى الشرق األوسط، في 
استخدام التعليم اإللكتروني 
ومــن ثــم التعليــم المدمج، 
وامتلكت جميع أدوات التعليم 

القــدس  وآخرهــا فضائيــة 
التعليمية.

ونوه الهودلــي إلى أن اختيار 
المؤسســات الفائزة يتم بناء 
علــى جملــة معاييــر علمية 
خاصة بالجائزة أبرزها: فاعلية 
األداء، والقيــادة والتخطيــط 
والمسؤولية  االســتراتيجي، 
ر  بتــكا ال ا و  ، لمجتمعيــة ا
واإلبداع، والمهنية، والمهارات 
 ، ئية ســتثنا ال ا يــة  ر ا د إل ا
وأخالقيــات العمــل، وتبنــي 
المسؤول ألفضل الممارسات 
اإلدارية ومساهمته في إنجاح 
المؤسسة، وتميزها من خالل 
تقديم الخدمات بجودة عالية.

وبين أن رؤيــة الجامعة هي 
توفيــر التعليم لكافــة أبناء 
الشــعب الفلسطيني، خاصة 
الفقــراء والنســاء والفئــات 
المهمشــة في المجتمع ومن 
فاتهم قطار التعليم، مشيرا 
إلــى أن «القدس المفتوحة» 
ستواصل مسيرتها من نجاح 
إلــى آخر. وقــال الهودلي: إن 
جامعــة القــدس المفتوحــة 
أصبحــت من أكبــر الجامعات 
 ، طــن لو ا ى  مســتو علــى 
وهــي عضو فــي العديد من 
االتحادات األكاديمية العربية 
واإلسالمية والدولية، وتمتلك 
 هيئات إدارية وأكاديمية تعد
األفضل على مستوى الوطن 

والشرق األوسط.

 األعرج يبحث مع مسؤولين ألمان دعم مشاريع في فلسطين
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- 
بحــث وزير الحكــم المحلي 
حســين األعرج، مع مسؤول 
ملف الشرق األوسط وشمال 
افريقيــا ودول الجــوار فــي 
الخارجيــة األلمانيــة فيلــب 
اكريمان، وأميــن عام وزارة 
التعــاون والتنميــة األلمانية 
تومــاس  الوزيــر   (BMZ )
سيلبورهون، دعم مشاريع 

استراتيجية وتنموية.
وأشــار األعرج خــالل لقائه 
كال  األلمــان،  المســؤولين 
على حدة، بحضور ســفيرة 
نيــا  لما أ ى  لــد فلســطين 
خلــود دعيبس الــى أهمية 
الموقف االلماني السياســي 
تجاه القضية الفلســطينية، 
وحق الشــعب الفلســطيني 
في إقامة دولته المســتقلة، 
والعيش بحرية وأمان وسالم 

كباقي شعوب العالم.
واستعرض واقع قطاع الحكم 
المحلــي وأهــم اإلنجــازات 
التــي تحققت خــالل الفترة 
المراكمة  الماضية، وأهمية 
علــى ما تــم انجــازه والبناء 
عليه، مشيرا إلى قرار مجلس 
انتخابــات  الــوزراء بإجــراء 
مجالس الهيئات المحلية في 

13 أيار المقبل، تأكيدا على 
حق المواطنين في ممارسة 
العملية الديمقراطية واختيار 

ممثليهم.
وتطــرق إلــى الهــدف مــن 
الزيــارة وهو االطــالع على 
التجربــة األلمانية في مجال 
التخطيط واالصالح، خاصة 
أنه وخــالل المرحلة المقبلة 
هناك العديد من الدراســات 
واألبحاث التي ستتمحور حول 
األقاليــم التنمويــة وكيفية 

التخطيط السليم لها.
وتحــدث األعــرج عــن أهم 
ت  يــا لتحد ا و ت  بــا لصعو ا
التــي تواجــه قطــاع الحكم 
المحلي، وممارسات االحتالل 
إلــى  إضافــة  العنصريــة، 
المناطــق  ســيطرته علــى 
المسماة «ج» وعدم السماح 
للفلســطينيين باالســتفادة 
الطبيعيــة  المصــادر  مــن 
والعمــل  فيهــا،  المتوفــرة 
وإقامــة المشــاريع التنموية 

فيها.
وأكــد اكريمــان أن الموقف 
للشــعب  داعــم  األلمانــي 
الفلســطيني، ويدعــم خيار 
حل الدولتين، ويجب التفكير 
االن فــي الخروج مــن حالة 

االنغالق السياسي والتوصل 
إلى سالم دائم وشامل.

وأشــادت الســفيرة دعيبس 
في الدور األلماني اإليجابي، 
ووقــوف المانيــا الدائم إلى 
الفلسطيني  الشــعب  جانب 
في كافة المجاالت السياسية 
والمادية والثقافية وغيرها.

كمــا بحــث االعــرج والوزير 
سيلبورهون في مبنى وزارة 
التعــاون والتنمية األلمانية، 
المشاريع المشتركة المنفذة 
والدعــم  الطرفيــن،  بيــن 
لحكومــة  ا لــى  ا لمقــدم  ا

الفلسطينية.
ن  هو ر ســيلبو كــد  أ و
للمشــاريع  وزارتــه  دعــم 
والتنمويــة  االســتراتيجية 
التــي تســاهم فــي تطوير 
البنــى التحتيــة على طريق 
بنــاء الدولــة الفلســطينية، 
مشــيرا إلــى أهميــة البــدء 
بتنفيذ المشــاريع المؤجلة، 
التي تهدف إلى تسهيل حياة 
المواطنين والتخفيف عليهم.

وأكد االعرج جاهزية القيادة 
هــذه  لتنفيــذ  والحكومــة 
المشــاريع، وتذليــل كافــة 
العقبــات التــي تحــول دون 
ذلــك، خاصة إقامــة محطة 

العادمــة  الميــاه  معالجــة 
فــي شــرق نابلــس، ومكب 
النفايات في منطقة رمون، 
وأي مشاريع وبرامج عالقة.

إلــى أهميــة هــذه  وأشــار 
المشــاريع علــى المســتوى 
االستراتيجي، التي تهدف إلى 
توفيــر بيئة صالحــة وجيدة 
 ، لفلســطيني ا طــن  ا للمو
وتعزز وجوده وصموده على 
أرضــه. وأعــرب األعرج عن 
أمله بزيــادة الدعم االلماني 
المقدم للحكومة والشــعب 

الفلســطيني، وذلــك نظرا 
لالحتياجــات المتزايــدة في 
ظل الممارسات اإلسرائيلية، 
والتضييق على تنفيذ العديد 
مــن المشــاريع، خاصة في 

المناطق المسماة «ج».
كمــا التقــى االعــرج والوفد 
الموافــق عددا مــن الخبراء 
والمؤسســات المختصة في 
مجــاالت التخطيط، وتقديم 
الحلــول واالستشــارات في 
مجــاالت تنفيــذ المشــاريع 

وإعداد الخطط.

 بتمويل من البنك االسالمي للتنمية 

«العمل الزراعي» يستكمل المرحلة
 الثالثة من برنامح التمكين االقتصادي 

اريحا – الحياة الجديدة - نفذ اتحاد لجان العمل 
الزراعي ضمن برنامــج التمكين االقتصادي 
للشــعب الفلســطيني والممــول مــن البنك 
االســالمي للتنميــة، 16 مشــروعا بمختلــف 
التصنيفــات فــي محافظه اريحــا، من خالل 
برنامج االمم المتحدة االنمائي بالشراكة مع 

وزاره التنمية االجتماعية
وقال منســق المشروع في اتحاد لجان العمل 
الزراعــي المهنــدس محمد ياســين « للحياة 
الجديــدة « ان البرنامــح يهدف الى تحســين 
اوضاع المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا من 
خالل المشــاريع التي تنفذ، والتي توفر سبل 
العيش الكريم وفرص العمل لهم وألبنائهم، 

والحفاظ على المشروع واستمرارية. 
وحول آلية اختيار المستفيدين اوضح ياسين 
«بعد تزويدنا بالقوائم من قبل وزارة التنمية 
االجتماعية وبعد دراسة أهم الموارد المتاحة 

لدى االســرة، نــدرس ما يتناســب مــع قدرة 
المستفيد من حيث الخبرة والموقع الجغرافي 
القامة المشروع، ويتم الحاق االسر المستفيدة 

من البرنامج في دورة تدريبية مكثفة».
وكشــف ياســين « للحياة الجديــدة « عن بدء 
االتحــاد بتنفيــذ المرحلــة الرابعــة للبرنامج 
الرابعــة  للمرحلــة  المســتفيدين  بتدريــب 
واالخيــرة التــي تســتهدف محافظتــي جنين 
ونابلس، بمشاركة 28 عائلة في المحافظتين 
لمــده ثمانية ايــام متواصلــة يتخللها تدريب 
على طرق اعداد الجــدوى االقتصادية واداره 
المشــاريع الصغيرة واعداد السجالت المالية 
للمشــاريع، وبعد االنتهاء من مرحلة التدريب 
سيتم توريد المشاريع لألسر، وبالتالي سينهي 
االتحاد تنفيذ 100 مشروع متنوع مدر للدخل 
للعــام 2017-2016 فــي محافظــات اريحــا, 

طوباس , جنين , نابلس.  

 فيدرالية رام اهللا في الواليات المتحدة تكرم السفير عريقات
واشــنطن- وفا- أقامــت فيدراليــة رام اهللا في الواليات 
المتحــدة األميركية في مقرها بواليــة فيرجينيا، أمس 
حفــال تكريميــا للســفير معــن رشــيد عريقــات رئيس 
المفوضية العامة لمنظمة التحرير في الواليات المتحدة 
لمناســبة انتهاء مهامه في العاصمة واشــنطن. وحضر 
الحفــل جمع من أبنــاء الجالية الفلســطينية األميركية، 
إضافــة الى مســؤولين مــن وزارة الخارجيــة األميركية 
ورؤســاء المنظمات والمؤسســات في واشــنطن. وأشار 
رئيــس فيدراليــة رام اهللا حنــا حنانيــا إلى أن الســفير 
عريقــات والمفوضية العامة بذلوا جهــودا مكثفة خالل 
الســنوات الـ8 الماضية لشــرح وجهة النظر الفلسطينية 
للــرأي العام األميركي واألوســاط الحكومية واإلعالمية 
ما ســاعد في تحســين صورة الشــعب الفلسطيني في 
الســاحة االميركية وتعريف المجتمع األميركي بالوضع 
في فلســطين باإلضافة إلى العمل المشترك والمبادرة 
المشــتركة التي تمثلت في تأســيس ائتالف للمنظمات 

الفلســطينية األميركيــة في جميع أنحاء البالد لتشــكل 
مظلة للجالية الفلســطينية بشــكل عام، وكذلك إرسال 
بعثات طالبية الى ارض الوطن لالطالع على الوضع على 
األرض، حيث زار فلسطين مؤخرا حوالي 200 طالب من 
جامعة هارفارد ورجال دين وأكاديميين، وتنظيم لقاءات 
للمسؤولين الفلسطينيين الذين يزورون الواليات المتحدة 
األميركية مع الجالية الفلســطينية. وأشاد المسؤول في 
وزارة الخارجية األميركية والذي يرأس ملف اســرائيل- 
فلسطين تود هولمســتروم بإنجازات السفير عريقات، 
وقــال، إنها تعتبر أساســا جيدا للعمل الفلســطيني في 
الســاحة األميركية يمكــن البناء عليه، وســيكون عامال 
مساعدا للسفير الذي سيأتي بعده ويسهل مهمته سواء 
في إطار العالقة مع اإلدارة األميركية والجهات الرسمية أو 
مع منظمات المجتمع المدني وأبناء الجالية الفلسطينية.

شــكر الســفير عريقات فيدرالية رام اهللا وأبناء الجالية 
والحضور على دعمهم ومساندتهم له والمفوضية خالل 

فترة عمله هنا في واشــنطن، وقال، «اترك موقعي وأنا 
علــى قناعــة تامة بأن مــا قمنا به بالتعــاون معكم ومع 
أبناء الجالية الفلســطينية في الواليات المتحدة سيكون 
له مــردود إيجابي فــي تطوير العمل الفلســطيني في 
المستقبل وفي تعزيز التنسيق والتعاون للتأثير بشكل 

أكثر على صناع القرار والرأي العام األميركي».
وفــي نهاية الحفــل تمنى حنانيا للســفير عريقات دوام 
التوفيــق والنجاح في مهامــه القادمة، مؤكدا اســتعداد 
الجاليــة الفلســطينية األميركيــة لمواصلــة العمــل مع 
المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلســطينية لخدمة 
قضية الشعب الفلسطيني العادلة في الواليات المتحدة، 
وتم تكريم الســفير عريقات من قبــل أعضاء فيدرالية 

أهالي رام اهللا وتقديم درع شكر وتقدير له.
ويشــكل أبناء الجالية الفلسطينية في الواليات المتحدة 
المنحدرين من مدينة رام اهللا أكبر تجمع فلسطيني هناك 

ويقدر عددهم بين 45-50 ألف شخص.

 محيسن يدعو الستراتيجية جديدة
 لتوفير البديل لعمال المستوطنات

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- دعا عضــو اللجنة المركزيــة لحركة فتح 
مفوض التعبئة والتنظيم في الحركة د. جمال محيسن، إلى استراتيجية 
عمــل جديدة لمواجهة حكومة االســتيطان االســرائيلية، في معالجة 
قضية العمالة الفلسطينية داخل المستوطنات وتوفير متطلبات الحياة 

األساسية لهم، وتصعيد االشتباك مع المستوطنين.
وطالب محيســن في حديث إلذاعة موطني أمس المؤسســات الدولية 
والحقوقيــة بتطبيق القرارات على دولة االحتــالل، وقال: «إن اإلدانة 
واالســتنكار ال تنفع مع حكومة اســتيطانية عنصريــة، والمعركة مع 
االحتالل معركة على األرض، ورغم القرارات الدولية وبيانات االستنكار 
االحتالل يواصل استيالءه على األرض الفلسطينية وبناء مستوطنات 

جديدة».
وشدد محيسن على ضرورة استثمار مجريات أحداث القمة العربية في 
األردن، لتصعيد المواجهة العربية مع دولة االحتالل، وحكومة نتنياهو 

االستيطانية العنصرية.

 مركز عبد الشافي يعقد لقاًء 
حول تقرير االسكوا والقرارات الدولية

غزة- الحيــاة الجديدة - عقد مركــز د. حيدر 
عبد الشــافي للثقافة والتنميــة، لقاًء توعوياً 
تحت عنوان «تقرير االسكوا والقرارات الدولية 

وأبعادها السياسية والحقوقية».
 واستضاف المركز خالل اللقاء الذي أقيم في 
اطار احياء الذكرى العاشرة لوفاة د. حيدر عبد 
الشافي وتعزيز للثقافة الوطنية وخاصة بين 
جيل الشــباب، د. مصطفى البرغوثي األمين 
العــام لحركة المبــادرة الوطنية، فيما حضره 

مجموعــة من الشــباب مــن طلبــة وخريجي 
جامعات قطاع غزة.  وأكد محسن ابو رمضان 
أهمية تقرير االســكوا، داعيا الستثماره على 
المســتوى الثقافي والوطنــي خاصة انه تمت 
صياغته بصورة مهنية وموضوعية بما يعكس 

معاناة شعبنا من ممارسات االحتالل. 
ودعــا المحامــي عدنــان عــوض مؤسســات 
المجتمع المدني إلى العمل على نشر التقرير 

وعقد لقاءات  

 بلدية بيت لحم تستقبل وفدا من بلدية «بافوس» القبرصية
بيت لحم-الحياة الجديدة-اســتقبلت رئيســة بلدية 
بيــت لحم فيرا بابون، في مقر البلدية أمس، رئيس 
بلدية بافوس القبرصية فيدوناس فيدوناس وعقيلته 
وممثل قبرص لدى دولة فلسطين سافاس فالدميرو، 

لمناقشة توقيع اتفاقية توأمة بين المدينتين.
واعتبــرت بافوس في العام الجــاري عاصمة للثقافة 
األوروبية، فيما ستعلن بيت لحم عام 2020 عاصمة 
للثقافة العربية، وتندرج المدينتان في قائمة التراث 
العالمي لليونسكو، وتعتبر بافوس أصغر مدينة في 
قبرص مع سكان مدينة بيت لحم وتتميز بمحمياتها 
الطبيعيــة. ويأتــي التخطيــط لتوقيــع التوأمــة بين 

المدينتين بهدف تنشيط السياحة بين البلدين.

ودعــا رئيس بلديــة بافــوس بابون إلى المشــاركة 
فــي احتفاليات «بافوس عاصمــة الثقافة األوروبية» 
وتبــادل الزيارات بيــن المدينتين، مؤكدا على أهمية 
هذه االتفاقية، خاصة أنها تأتي مع مدينة هامة مثل 
بيت لحم، مشيرا أن بافوس لديها العديد من الخبراء 
في قطاع الســياحة ما سيشجع التبادل السياحي بين 
المدينتيــن.  ونوهــت بابون إلى أهميــة توقيع هذه 
التوأمة لما تحمله المدينتان من تفاصيل مشــتركة، 
وتحدثــت عــن مجلس الخدمــات المشــترك لتطوير 
الســياحة فــي محافظة بيت لحم  والــذي تم إطالقه 
مؤخــرا ويضم ســبع بلديات مــن المحافظــة بهدف 

تطوير السياحة.

 توزيع جوائز مهرجان زهرة المدائن 
العاشر في جامعة القدس األربعاء المقبل

القــدس المحتلة- الحيــاة الجديدة- تنطلق 
فعاليــات حفــل توزيع جوائــز مهرجان زهرة 
المدائــن لإلبــداع الثقافــي من أجــل القدس 
(العاشــر)، ظهر األربعاء المقبــل في جامعة 
القدس- أبو ديس، وذلك بتنظيم من ملتقى 
المثقفين المقدسي، وبالتعاون مع كلية اآلداب 

في جامعة القدس.
وأعلــن القائمون على الحفــل، أن المهرجان 
ســيختار األديــب عــز الديــن ميهوبــي وزير 
الثقافــة الجزائري شــخصية العــام الثقافية 
للعام 2017، نظراً النتاجاته األدبية المتميزة، 
ودعمه للثقافة والمثقفين في الجزائر والعالم 
العربي، ودعمه المتواصل للشعب الفلسطيني 
وقضيتــه العادلة، وذلك بحضور شــخصيات 

فلسطينية رسمية وشعبية.
وســتوزع فــي المهرجان العديد مــن الجوائز 
على عدد من الكتــاب واألدباء والفنانين من 
فلسطين والدول العربية لما قدموه من أعمال 

عن مدينة القدس.
وقــال الدكتــور طــالل أبــو عفيفــة رئيــس 
المهرجــان أن الجوائــز التــي ســتوزع يوم 5 

نيسان على النحو التالي:
1. جائــزة أفضل كتاب عــن القدس، وفاز بها 
خمسة كتاب من فلسطين واألردن والكويت.

2. جائــزة أفضل رواية عن القــدس، فاز بها 
روائي من القدس وروائية من األردن.

3. جائزة أفضل ديوان شعر عن القدس، وفاز 
بها شاعر من رام اهللا وشاعر من األردن.

4. جائزة أفضل فنان تشكيلي يجسد القدس 
في لوحاته، وفاز بها فنان تشكيلي من القدس 

وفنان تشكيلي من األردن.
5. جائزة أفضــل أغنية عن القدس، وفاز بها 

فنان من القدس وفنانة من األردن.
6. جائــزة أفضل فيلم وثائقــي عن القدس، 
وفازت بها مؤسسة إيليا لإلعالم الشبابي من 

القدس.
7. جائــزة أفضــل تجمع رياضــي ثقافي في 
مدينــة القــدس، وفــاز بهــا فريق مســارات 

المقدسي.
8. جائزة أفضل أكاديمي فلسطيني يدافع عن 
القدس في وسائل اإلعالم والمحافل الدولية، 

وفاز بها أستاذ جامعي من جامعة بيرزيت.
9. جائــزة أفضل بحث دراســي عــن القدس، 
وفاز بها باحث من نابلس وباحثة من رام اهللا.

10. جائزة أفضل فرقة دبكة فلسطينية تغني 
للقدس والوطــن، وفازت بها فرقة «أصايل» 

للفنون الشعبية الفلسطينية من رام اهللا.
وأضــاف أبو عفيفة أن بقية أســماء الفائزين 
بجوائز المهرجان ستعلن في المهرجان الذي 
ســيبدأ الســاعة الثانية عشــرة ظهــراً وحتى 
الســاعة الثانيــة بعــد الظهر يوم 5 نيســان 

المقبل في جامعة القدس- أبو ديس.

 اريحا: الفتياني يستقبل وزير الحكم المحلي والعدل والثقافة المالطي
اريحــا- الحياة الجديدة- اكــد ماجد الفتياني 
محافــظ اريحــا واألغــوار على عمــق ومتانة 
المالطيــة، مشــيدا  الفلســطينية  العالقــات 
بموقف مالطا الداعم لحقوق شــعبنا بالحرية 
واالستقالل وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها 
القــدس. جاء ذالك خــالل اســتقبال الفتياني 
لوزير الحكم المحلي والعدل والثقافة المالطي 
د. ستيفان بونتيمبو والوفد المرافق له في مقر 
المحافظ بعد أمس. واطلع المحافظ الفتياني 
الضيــف على حجــم المعانــاة التــي يكابدها 
شعبنا في االغوار جراء الممارسات واإلجراءات 
االســرائيلية مــن اغالق للمنطقة عســكريا و 
مصــادرة االراضــي وهــدم البيــوت والتنكيل 

اليومي بالمواطنين. 

واضــاف الفتيانــي ان الممارســات واإلجراءات 
االســرائيلية في االراضي المحتلة  تندرج في 
اطار المحاوالت لخلق وقائع على االرض تساعد 
في اطالة عمر االحتالل ونهب وسرقة الموارد 

الطبيعية ومقدرات شعبنا واستنزافها.
من جانبــه اكد الوزير بونتيمبو على العالقات 
القويــة التــي تجمع الشــعبين الفلســطيني 
والمالطــي وقــال ان عالقة شــعبينا تاريخية 
وعميقة، كما اكد الوزير بونتيمبو على الموقف 
المالطي الداعم لحقوق الشــعب الفلسطيني 
بالحرية واالستقالل.  وعقب اللقاء قام الضيف 
والوفــد المرافق لــه بزيارة لمتحــف الكوفية 
واطلعــوا على موجودات المتحف من مقتنيات 

الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات

 إطالق بالونات بألوان العلم للمطالبة بإنهاء االنقسام
الخليل- الحياة الجديدة- أطلقت في الخليل بالوانات 
بألوان العلم الفلسطيني، في أعقاب لقاء جماهيري 
عقدته مؤسسة «أدوار للتغيير االجتماعي» و»الحراك 
االجتماعــي إلنهاء االنقســام»، طالب المشــاركون 
فيه بإنهاء االنقســام وتحقيق المصالحة، واستمرار 

الفعاليات حتى تحقيق مطالبهم.

وقالت مديرة مؤسسة ادوار سحر القواسمي، أمس، 
إن اللقاء الذي عقد قبالة دوار ابن رشد وسط المدينة، 
وتخلله إطالق بالوانات بألوان العلم، يحمل رســائل 
إلــى أطراف االنقســام وصنــاع القــرار بمطالبتهم 
بضــرورة تحقيق الوحدة الوطنية، والجاد والحقيقي 

إلنهاء االنقسام. 

الهودلي خالل تسلمه الجائزة

مشاركون في البرنامج

االعرج خالل لقائه المسؤول االلماني


