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عورتاني يعلن افتتاح العام الدراسي من مدرسة بدو الكعابنة
رام اهللا - الحياة الجديدة - توجه أمس، قرابة مليون 
و300 ألــف طالب وطالبة إلى مدارســهم في كافة 
أرجاء الوطن، منهم قرابة 854.390 في المدارس 
الحكومية، وقرابة 150 ألفا في المدارس الخاصة، 
والبقية في مدارس وكالة غوث وتشغيل الالجئين 

الفلسطينيين «األونروا».
وافتتح وزير التربية والتعليم مروان عورتاني العام 
الدراســي 2020-2019 من مدرســة بدو الكعابنة 
بمنطقــة العوجا قرب مدينة أريحــا، محافظ أريحا 
واألغوار جهاد أبو العسل، ورئيس بلدية أريحا سالم 
غــروف، ومدراء مختلف الدوائــر في التربية، وعدد 

من أهالي التجمع.
وقــال عورتاني: إن مدرســة بدو الكعابنة تشــكل 
نموذجا للتعليم المقاوم على أرض مهددة باالستيالء 

والهدم من قبل سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وأشــار الــى أن التربية ســتدعم المدرســة لتكون 
مدرســة نموذجيــة بالشــراكة مــع مختلــف فئات 

المجتمع.
وقال أبو العسل، إن افتتاح العام الدراسي من هذه 
المدرسة من أجل تعزيز صمود شعبنا على أرضه.

وقال الناطق باســم وزارة التربية والتعليم صادق 
الخضــور في تصريــح لــ»وفــا»، إن 50 ألف معلم 
ومعلمة توجهوا إلى المدارس في القطاع الحكومي، 
و20 الف معلم ومعلمــة لمدارس القطاع الخاص، 
وكذلك توجه معلمو وكالة الغوث لمدارسهم أيضا.

وأضــاف الخضور، ان من بيــن المتطلبات التي تم 
توفيرها حصول وزارة التربية والتعليم على 1800 
تعيين، حيث تم تعيين 850 معلما حتى اآلن، و116 
مديرا جديــدا، و100 معلم لريــاض األطفال التي 

ستفتتح 100 شعبة جديدة.
وتابــع: تم بناء 24 مدرســة جديــدة، وصيانة 200 
غرفة صفيــة، فيما تم إضافــة طوابق في بعض 

المدارس التي شهدت زيادة في عدد طالبها.»
وأشــار إلــى أن هناك نســبة من طلبــة المدارس 
الخاصة سيلتحقون هذا العام بالمدارس الحكومية، 
األمــر الذي يترتب عليه الحاجة إلى معلمين وغرف 

صفية وأبنية مدرسية جديدة.
وبخصوص رسوم المدارس الخاصة، أكد الخضور 
أن التربية والتعليم تحرص على أن تكون أي زيادة 
في رسوم المدارس مرتبطة بالزيادة الطبيعة في 
نســبة غالء المعيشة الصادرة عن الجهاز المركزي 

لإلحصاء.
ولفت إلى أن التربية على اســتعداد للتعامل مع أي 
شكوى بهذا الخصوص، وهي على استعداد للتعامل 
معهــا ووضع حلول فورية لهــا، منوها إلى أنه في 
حــال اتضح وجــود مخالفات في بعــض المدارس 
الخاصــة، فإنه قد يتم إعــادة النظر في ترخيصها، 

واتخاذ إجراءات بحقها.
ونــوه إلى أنه رغم الحصار المالي المفروض على 
شعبنا من قبل االحتالل، إال أن كل المتطلبات لبدء 
العام الدراســي تم توفيرها، كتعيينات المعلمين، 
وتخصيــص الدعــم اإلضافي للتعليــم في مدينة 

القدس، وطباعــة الكتب وتوريدها للضفة وقطاع 
غــزة، وبنــاء مــدارس جديــدة، وتنقــالت المدراء 

والمعلمين.
وأكــدت وزارة التربية والتعليــم في بيان، أن العام 
الدراسي الجديد يبدأ، وال يزال التعليم في القدس 
يعاني من سياســات األسرلة والتهويد، اضافة الى 
الصعوبــات والتحديات التــي يفرضها االحتالل في 
المناطق المسماة (ج)، مشددة على أن التعليم في 
قطــاع غزة محط اهتمامهــا، وحرصها على حماية 

التعليم في ظل االنتهاكات المتواصلة لالحتالل.
وأكــدت الــوزارة انهــا ماضيــة فــي بــذل كل جهد 
مســتطاع لحمايــة التعليــم فــي القــدس وتعزيز 
الصمود في كافة المواقع والمناطق انتصارا للحق 
فــي التعليم، وأنها ســتواصل بكل عزيمة وإصرار 
تشــييد المدارس وتقديم الدعم المالي والتوســع 

في البرامج التي تعكس الرؤية التربوية الثاقبة.

صندوق ووقفية القدس يبدأ ترميم منزل 
التهمته النيران في البلدة القديمة بالقدس

القــدس المحتلــة - الحياة الجديــدة - لبى 
صندوق ووقفية القدس الظرف الطارئ لعائلة 
حزينــة فــي البلــدة القديمة بعــد أن التهمت 
النيــران منزلهــا الكائن في حارة الســعدية، 
وبدأت عملية الترميم فور ورود الطلب إلدارة 
صنــدوق ووقفية القدس التــي اتخذت قرارا 
فوريا بالتعامل مع الظــرف الطارئ والتدخل 
الفــوري لرفع الضرر وترميــم المنزل وإعادة 

تأهيله ليكون صالحا للسكن.
وقــال المديــر التنفيــذي لصنــدوق ووقفية 
القــدس طاهر الديســي إن التدخــل الفوري 
لصنــدوق ووقفيــة القــدس يعكــس قــدرة 
المؤسســة على التعامل مع الحاالت الطارئة 
بما ينسجم مع برامج المؤسسة وأهدافها ما 
يؤكد قوة المؤسسة وفاعليتها رغم محدودية 

اإلمكانيات.
وأضاف الديســي أن صندوق ووقفية القدس 
يلبي هذه التدخالت الطارئة وكذلك الحمالت 
الخيرية الموسمية من خالل مساهمات تجمع 
بالشــراكة مع بعض المؤسســات الشــريكة 
وأعضــاء الموسســة ورجــال أعمال مــا يتيح 
التدخل الطارئ والعاجل في مثل هذه القضايا.

واعتبر الديســي أن هــذا التدخل يأتي ضمن 
التــزام صنــدوق ووقفيــة القــدس بتمكين 

المواطن المقدسي ومساندته.
يذكر أن هذا التدخل ضمن برنامج تحسين 
ظروف الســكن للمقدسيين وهو أحد برامج 
صنــدوق ووقفيــة القــدس الــذي رمم من 
خالله عشرات المنازل داخل البلدة القديمة 

«القدس المفتوحة» تعقد ورشة حول فعاليات مشروع «رومور»وخارجها.
رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - عقدت 
جامعــة القــدس المفتوحــة، أمس، 
ورشة عمل لعرض مخرجات مشروع 
رومــور (ROMOR)، فــي مقر إدارة 
الجامعة في البالــوع برام اهللا، تحت 
عنــوان: «عرض الخدمــات المقدمة 
ضمن مشروع رومور»، وهي خدمات 
تم تطويرهــا بالتعاون مع الجامعات 
وجامعــات  الوطــن  فــي  الشــريكة 

أوروبية صديقة.
وافتتح الورشة مساعد نائب الرئيس 
محمــد  د.  أ.  األكاديميــة  للشــؤون 
الطيطــي، مؤكــداً أهمية المشــروع 
فــي تطويــر قــدرات العامليــن في 
الجامعــة، المتعلقة بــإدارة مخرجات 
البحث العلمي والتعامل مع المصادر 

المفتوحة.

الورشــة  أن  إلــى  الطيطــي  وأشــار 
تتضمــن عــرض النشــاطات التــي 
تمــت في المشــروع، وأيــن وصلت، 
وســتعرض ملخصاً سريعاً الستفادة 
الجامعات من هذا المشــروع، متمنياً 
مزيــداً مــن التفــوق والنجــاح لهــذا 
المشــروع. وبين أن «المســتودعات 
الرقميــة أصبحت مطلبــاً علمياً لكل 
المجاالت العلمية، كون البحث العلمي 
أصبح واسع االنتشار متعدد األطراف، 
منحى  تنحــى  الجامعــات  وأصبحــت 
التســابق في مجال تأســيس قواعد 
البيانات للجامعات تحتفظ بإنتاجاتها 

العلمية وأرشيفها العلمي فيه».
وأشــار د. يوســف أبــو زر، منســق 
المشــروع من الجامعــة، إلى أهمية 
المستودع الرقمي للجامعة وللباحثين 

وطواقــم الجامعــة المختلفة، وقال: 
«جــرى خالل فترة المشــروع تطوير 
العديد مــن القدرات وتدريب طواقم 
الجامعــة المختلفــة علــى المهارات 
العلميــة والعمليــة المتعلقــة بإدارة 
مخرجات البحث العلمي والمستوداعات 
الرقميــة، إضافة إلى بناء مســتودع 
رقمــي يضم نتاج البحث العلمي في 
الجامعة من مجالت علمية ورســائل 
ماجســتير ومشــاريع تخرج ومصادر 
إلكترونيــة وتعلم إلكتروني وبيانات 

األبحاث».
وأشــار أبــو زر إلى أنه تمــت ترجمة 
وتطويــر ثالثــة مقــررات تعليميــة 
إلكترونية تقدم المهارات األساســية 
ة  ر ا د بــإ صــة  لخا ا فيــة  لمعر ا و
والتعامــل  الرقميــة،  المســتودعات 

مــع المصــادر المفتوحــة مــع حرية 
الوصــول لهــا. وأوضــح أن الفرصة 
أتيحت للعديد من الطلبة للمشاركة 
في التبــادل األكاديمي مع الجامعات 
إيطاليــا  فــي  الشــريكة  األوروبيــة 

والنمسا وجالسكو بإسكتلندا.
وحضر اللقــاء عميد البحــث العلمي 
والدراسات العليا أ. د. حسني عوض، 
عبــد  د.  أ.  اآلداب  كليــات:  وعمــداء 
الــرؤوف خريوش، والعلــوم اإلدارية 
واالقتصادية أ. د. ذياب جرار، والتنمية 
االجتماعيــة واألســرية د. إيــاد أبــو 
بكــر، والزراعــة د. معــن شــقوارة، 
والتكنولوجيــا والعلوم التطبيقية د. 
وليــد الســلعوس، والقائــم بأعمال 
مدير مركز التعليم المستمر وخدمة 

المجتمع م. محمد فحل.

إدارة معتقالت االحتالل تصعد من إجراءاتها القمعية بحق المضربين
رام اهللا - الحياة الجديدة - صعدت إدارة معتقالت االحتالل 
من إجراءاتها القمعية بحق تســعة أسرى مضربين رفضاً 

العتقالهم اإلداري. 
وبيــن نادي األســير أن إدارة المعتقالت كثفت من عمليات 
نقلهم خالل األسبوع المنصرم حتى اليوم، فقد جرى نقل 
األســير حذيفة حلبيــة من معتقل «نيتســان الرملة» إلى 
مستشفى «برزالي» بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي، 
ثــم أعادته مجــدداً إلى عــزل معتقل «نيتســان الرملة»، 
كذلك جرى نقل ألربعة أســرى آخرين إلى نفس المعتقل 
وهم: طارق قعدان، وأحمد غنام، وسلطان خلوف، ووجدي 
العــواودة. فيما يقبع ثالثة أســرى آخرين في عزل معتقل 
«عوفر» وهم: ناصر الجدع، وثائر حمدان، وفادي الحروب. 
أما األسير إسماعيل علي الذي جرى نقله من عزل «النقب 

الصحراوي» لم يتبين الجهة التي نقل إليها حتى اآلن. 
وأكد نادي األسير أن األسرى المضربين يواجهون أوضاعاً 
صحية خطيــرة تحديداً من تجاوز إضرابهم أكثر من (30) 
يوماً، أبرزهم األســير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام 
منذ (56) يوماً، يليه األســير أحمد غنام المضرب منذ (43) 
يوماً، واألســير ســلطان خلوف منــذ (39) يوماً، واألســير 
إســماعيل علي منذ (33) يوماً، ووجدي العواودة منذ (28) 
يوماً، وطارق قعدان منذ (26) يوماً، أما األسير ناصر الجدع 
فهو مضرب منــذ (19) يوماً، وثائر حمدان منذ (14) يوماً، 

وفادي الحروب منذ (13) يوماً. 
من الجدير ذكره أن غالبية األسرى المضربين عن الطعام 
هم أسرى سابقين قضوا سنوات في معتقالت االحتالل بين 
أحكام واعتقال إداري، وتواصل سلطات االحتالل اعتقالهم 

تحت ذريعة وجود «ملف سري». 
يشــار إلى أن محكمة االستئنافات العسكرية في «عوفر» 
رفضت اليوم الجمعة الماضي، االســتئناف المقدم باســم 
األســير حذيفة حلبية، في إشــارة واضحة لعــدم اكتراثها 
بالحالة الصحية التي وصل إليها، وتعنتها في تلبية مطلبه. 
تذكير بأبرز المعلومات المتعقلة باألسرى المضربين عن 

الطعام 
- منذ (65) يوماً... األسير حذيفة حلبية (28 عاماً) من بلدة 
أبــو ديس قضاء القدس، وهو أســير ســابق اُعتقل ثالث 
مرات، ويعاني من عدة مشاكل صحية سابقة حيث تعرض 
وهو طفل لحروق بليغة، كما وأُصيب في مرحلة من عمرة 
بمرض سرطان الدم وهو بحاجة إلى متابعة صحية حثيثة 
بعد أن شــفي منه، علماً أنه متزوج وهو وأب لطفلة، وآخر 
اعتقال له كان في تاريخ العاشر من يونيو/ حزيران 2018. 
- منذ (43) يوماً...األســير أحمد غنام (42 عاماً) من مدينة 
دورا قضــاء محافظة الخليــل، معتقل منذ حزيران 2019، 
وهو أســير ســابق قضى ما مجموعه تسع سنوات، وعانى 
سابقاً من إصابته بالسرطان الدم، وهو بحاجة إلى متابعة 

صحية بســبب ضعــف المناعة لديه، علماً أنــه متزوج وله 
طفلين. 

- منذ (39) يوماً...األسير سلطان خلوف (38 عاماً)، من بلدة 
برقين قضاء محافظة جنين، شــرع باإلضراب عن الطعام 
بعــد أن أعلنــت ســلطات االحتــالل نيتها عــن تحويله إلى 
االعتقال اإلداري، األسير خلوف اُعتقل في تاريخ، الثامن من 
تموز الجاري، وســبق ذلك أن قضى في معتقالت االحتالل 
أكثر من أربعة أعوام، وهو يعاني من مشاكل في التنفس، 

ويقبع في زنازين معتقل «مجدو».
- منــذ (33) يوماً...األســير إســماعيل علــي (30 عاماً) من 
بلــدة أبــو ديس قضاء القدس، معتقل منذ شــهر شــباط 
2019، وهو أسير سابق قضى ما مجموعه سبع سنوات في 

معتقالت االحتالل ويقبع في معتقل «النقب». 
- منذ (28) يوماً...األسير وجدي العواودة (20 عاماً) من بلدة 
دورا قضاء الخليل، معتقل منذ شــهر نيســان 2018، وهو 
أســير إداري ويعاني من مشاكل صحية بحاجة إلى عالج، 
حيــث تماطل إدارة المعتقالت في تقديم العالج الالزم له، 
وهو مضرب ضد مماطلة عالجه ورفضاً العتقاله اإلداري. 
- منــذ (26) يوماً...األســير طــارق قعــدان (46 عامــاً) من 
محافظة جنين، هو أســير ســابق قضى مــا مجموعه في 
معتقالت االحتالل (11) عاماً ما بين أحكام واعتقال إداري، 
وكان آخر اعتقال له في تاريخ 23 شباط 2019، وقد صدر 

بحقه حكماً بالســجن الفعلي مدة شــهرين وبعد انقضاء 
مدة الحكم، أصدرت ســلطات االحتالل أمــر اعتقال إداري 
بحقه قبل اإلفراج عنه بأيام، علماً أنه متزوج وله ستة أبناء. 
- منذ (19) يوماً.. األســير ناصر الجدع (30 عاماً) من بلدة 
برقين في محافظة جنين، هو أســير ســابق اُعتقل ثالث 
مرات، وهذا االعتقال اإلداري األول له، حيث أصدرت سلطات 
االحتالل أمر اعتقال إداري بحقه لمدة ســتة شهور، وذلك 
منذ تاريخ اعتقاله في الرابع من تموز 2019، علماً أنه يقبع 

في زنازين معتقل «عوفر».
- منذ (14) يوماً...األســير ثائــر حمدان (21 عاماً) من بلدة 
بيت سيرا، معتقل إداري منذ تاريخ 16 حزيران 2018، وقد 
صدر بحقه ثالثة أوامر اعتقال إداري، وهذا االعتقال األول 
له، وقد شرع في اإلضراب منذ تاريخ 12 آب الجاري، ويقبع 

في زنازين معتقل «عوفر».
- منذ (13) يوماً...األسير فادي الحروب (27 عاماً) من بلدة 
دورا في محافظة الخليل، معتقل منذ أكثر من عام، حيث 
قضى حكماً بالســجن لمدة تسعة شهور قبل تحويله إلى 
االعتقــال اإلداري، فقد صدر بحقــه أمر اعتقال إداري أول 
لمدة ثالثة شــهور، وأمر ثان بنفس المدة؛ علماً أن األسير 
الحروب متزوج هو أب لثالثة أطفال، وسبق أن جرى اعتقاله 
مرتين حيث قضى في االعتقال األول عشرة شهور، وفي 

االعتقال الثاني (18) شهراً، وهذا االعتقال الثالث له.

الكيلة تبحث مع «الصحة العالمية» تطبيق
التغطية الصحية الشاملة في فلسطين

رام اهللا - الحياة الجديدة - بحثت وزيرة الصحة مي الكيلة 
مع بعثــة منظمة الصحــة العالمية، أمــس، في مكتبها 
بمدينة رام اهللا، اآلليات الكفيلة بتطبيق التغطية الصحية 

الشاملة في فلسطين.
كل  يحصــل  أن  الشــاملة  الصحيــة  التغطيــة  وتعنــي 
المواطنيــن على الخدمات الصحية التــي يحتاجون إليها 
دون أن يتعرضــوا لضائقــة مالية جــراء تلقيها، وينبغي 
تغطية المجموعة الكاملة من الخدمات الصحية الضرورية 
والجيــدة، بما فــي ذلك تعزيز الصحــة والوقاية والعالج 
والتأهيل والرعاية الملطفة، وتقتضي التغطية الصحية 
الشــاملة القيام بالتدخالت الرئيسية التي تتصدى ألهم 

أسباب المرض والوفاة.
وتتعلق إحدى الغايات الرئيسية للتغطية الصحية الشاملة 

بجودة الخدمات الصحية التي يتعين أن تكون جيدة بالقدر 
الكافي لتحسين صحة من يحصلون على الخدمات.

وناقشت الكيلة خالل اجتماعها مع البعثة القادمة من مقر 
منظمــة الصحة العالمية في جنيــف، ومكتبها اإلقليمي 
بالقاهرة ومكتبها في فلســطين، والذي ترأســه جيرالد 
ركنشــواب مديــر مكتب المنظمة في فلســطين الوضع 
السياسي والمالي الصعب وتأثيره على القطاع الصحي.

وأشارت الكيلة في بيان، الى أن مهمة البعثة تتمثل في 
تقييم الوضع الصحي في فلســطين والخروج بتوصيات 
عملية وتقديم نصائح سياساتية وفنية للقطاع الصحي، 
مضيفــة ان هذه البعثة جــاءت بطلب من رئيس الوزراء 
محمد اشــتية خالل لقائه ســابقا بالمدير العام لمنظمة 

الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في جنيف.

وأضافــت ان عمــل البعثة يتمحور حــول مجاالت تقديم 
الخدمــات الصحيــة بنوعيــة مميــزة وذات جــودة عالية، 
وقطاع الطوارئ واإلســعاف، وتوطيــن الخدمات الطبية 
وترشــيد التحويالت، وتعزيز القوى البشرية العاملة في 
القطــاع الصحي، والتمويل للخدمــات الصحية، وغيرها 

من الملفات.
وقدمــت وزيرة الصحة للبعثة شــرحا حول عمل اللجنة 
الصحية الوطنية التي شــكلها مجلس الوزراء، مشيرة 
إلــى أن اللجنــة تتولــى دراســة ومراجعــة المنظومــة 
الصحية الفلسطينية بشكل كامل، حيث قدمت توصيات 
تطويريــة فــي قطاعــات منظومــة التأميــن الصحي 
واإلســعاف والطــوارئ والتحويــالت الطبيــة وتوطيــن 

الخدمات الطبية.

األسير العواودة يعلق إضرابه
رام اهللا - الحياة الجديدة - أفادت هيئة شؤون 
األسرى والمحررين أن األسير وجدي العواودة 
(20 عاما) من بلدة دورا بمحافظ الخليل، علق 
أمس إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 
29 يوما علــى التوالي، احتجاجا على اعتقاله 
اإلداري ومماطلــة إدارة ســجون االحتالل في 
تقديم العالج له، حيث إنه يعاني من مشاكل 
صحية، علما أنه اعتقل في شهر نيسان العام 

الماضي. 
واوضحــت الهيئــة ان االســير العــواودة علق 
إضرابــه بعد التوصل التفاق مع اســتخبارات 
إدارة الســجون، يقضــي باإلفــراج عنــه يوم 
1/2/2020، وبذلــك يكون وجدي حقق هدف 
إضرابــه بوضــع حــد لالعتقــال اإلداري الذي 

يحتجز بفعله. 

ومــا زال 7 أســرى يواصلــون معركتهم ضد 
سياسة اإلعتقال اإلداري وهم: حذيفة حلبية 
مضــرب منــذ 56 يومــا، مريض بالســرطان 
ويقبع في مستشفى برزالي، أحمد غنام من 
بلــدة دورا بمحافظة الخليــل مضرب منذ 43 
يوما ومريض بالسرطان، سلطان خلوف (38 
عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين، مضرب 
منذ 39 يوما، إســماعيل علــي (30 عاما) من 
بلدة أبو ديس شرق القدس، مضرب منذ 33 
يوما، طارق قعدان (46 عاما) من بلدة عرابة 
بمحافظة جنيــن مضرب منذ 26 يوما، ناصر 
الجــدع (30 عاما) من بلــدة برقين بمحافظة 
جنين، مضرب منذ 20 يوما، ثائر حمدان (21 
عاما) من بلدة بيت سيرا غرب رام اهللا، مضرب 

منذ 14 يوما.

غنام تطلع وفدا من مركز الجالية 
الفلسطينية بأميركا على  معاناة شعبنا

رام اهللا - الحياة الجديدة - وضعت محافظ رام 
اهللا والبيرة د. ليلى غنام، أمس، وفدا شــبابيا 
مــن المغتربين الفلســطينيين فــي الواليات 
المتحدة األميركية، بصورة معاناة شعبنا تحت 
االحتالل.     وأكدت غنام، على أن قضيتنا تمر 
بظروف صعبــة ودقيقة وأن االحتالل يمارس 
أبشــع الجرائم بحق شــعبنا، إال أننا صامدون 
بارضنا، حتى اقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها 
القدس الشريف، مشيرة إلى ما يعانيه اسرانا 
البواسل واسيراتنا الماجدات داخل أقبية سجون 
االحتالل، نتيجة لسياســة التضييق واالهمال 
الطبــي التي تنتهجها إدارة الســجون بحقهم. 
وخاطبــت أعضــاء الوفد قائلة: «أنتم ســفراء 

لقضيتنا وهموم شعبنا، ومسؤوليتكم كبيرة 
فــي موقعكم لتعريــف العالم بمــدى الظلم 
والبطش الواقع على شــعبنا جراء االحتالل». 
ولفتــت إلى أن شــعبنا رغــم معاناته لن يكل 
ولــن يمل، وباق على أرضه دفاعا عن حقوقه 
ومشروعه الوطني، ولن تكون هناك نكبة أو 
نكســة جديدة، مشيرة إلى أن شعبنا بإصراره 
يواصل التطوير والبناء إليمانه بحتمية النصر. 
وبينت غنام أن المرأة الفلســطينية هي امرأة 
قويــة مناضلة أثبتت نفســها بكافــة ميادين 
الحياة، والواقع الفلســطيني يزخــر بإنجازات 
المرأة وعطائها الذي جعلها تتبوأ مكانة مهمة 

على مستوى صنع القرار.


