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 في مهرجان برام اهللا حضره ممثل عن الرئيس ورئيس الوزراء وعشرات الصحفيين

الصحفيون يطالبون بتكريس الحريات ويتظاهرون ضد االحتالل على مدخل «بيت ايل»

(عدسة: عصام الريماوي) صحفيون يحتجون على حاجز بيت ايل.             .. صحفيون خالل المهرجان.       

البيرة – الحياة الجديدة – نائل 
موسى - احتفل الصحفيون، 
أمس، باليوم العالمي لحرية 
الصحافة، مطالبين بتكريس 
وحمايــة الحريــات الصحفية 
األراضــي  فــي  مــة  لعا وا
الفلسطينية، قبل ان يتظاهر 
عشرات منهم  أمام حاجز بيت 
ايل العســكري قرب رام اهللا 
احتجاجا على عرقلة سلطات 

االحتالل تحركهم.
 ونظمــت نقابة الصحفيين، 
وتحالــف الدفــاع عــن حرية 
لمناســبة  ا لهــذه  لتعبيــر  ا
حاشــد  احتفاليــا  مهرجانــا 
الحضــور والتمثيــل، ختمته 
ســر  أ يــم  بتكر بــة  لنقا ا

الصحفيين الشهداء.
وحضــر االحتفال مستشــار 
الرئيس لشــؤون االتصاالت 
د.  المعلومــات  وتكنولوجيــا 
صبــري صيــدم ممثــال عــن 
الرئيــس، ورئيس الوزراء د. 
ســالم فيــاض، واعضاء من 
التنفيذيــة لمنظمة  اللجنــة 
التحرير ووكيل وزارة اإلعالم 
د. محمــود خليفــة، ومديــر 
مكتب «اليونســكو» في رام 
اهللا ايريك إلياس، وشخصيات 
رســمية وممثلــو منظمــات 
امميــة ودولية والمؤسســات 
فــي  ملــة  لعا ا اإلعالميــة 
فلسطين. والصحفي األسير 

المحرر محمد التاج.
وأشاد المتحدثون في االحتفال 
بالدور المهني والوطني الذي 
لعبه الصحفي الفلســطيني 
في كشــف الحقيقة وإسماع 
صوت الشــعب الفلســطيني 
وروايتــه للعالم، مؤكدين ان 
الحريــات الصحفية  ســقفها 
راســخة  وهــي  ء   الســما
كأساس في النظام السياسي 
الفلســطيني. و فــي كلمته 
نيابة عــن الرئيــس محمود 
عبــاس، نقل صيــدم تحيات 
ومحبــة الرئيس للصحفيين 
االول  لمناســبة  وللعمــال 

مــن ايــار وقــال: «فــي هذا 
معكــم  نســتحضر  ليــوم  ا
حقكــم بالشــكر والتبجيــل 
"لــوال  واالحتــرام، وأضــاف 
قلمكم وعدساتكم وفكركم 
وحدسكم لما بقيت فلسطين 
وأهلها". وخاطب الصحفيين 
قائال: «تحية للقابضين على 
القلم والكلمة والهمة والهامة 
واالهتمــام، انتــم الخير في 
زمن عز فيــه الخير، فمنكم 
الجند ومنكم القادة وعشاق 
"شــكرا  وتابــع  الشــهادة  
اليــوم  شــكرتمونا  ألنكــم 
بشكركم في اليوم العالمي 
لحريــة الصحافــة".  وذكــر 
مستشار الرئيس بتضحيات 
لفلســطين  ا لصحفييــن  ا
الشــهداء  منكــم   » وقــال: 
واألســرى والجرحــى، ألنهم 
لــم يقبلــوا ســوى الحقيقة 
وعرض والرأي، والرأي اآلخر  
ورفضتم االنبطاح والهوان، 
وتابــع: "حافــظ للصحفيون 
علــى تماســكهم ووحدتهم 
في زمن انقسم فيه الساسة، 
وتناكف الناس وبقيتم  انتم 

في قلب الحدث".
الــذي  النمــو  إلــى  وأشــار 
تسجله فلسطين بانضمامها 
لصفحات التواصل االجتماعي 
وعالــم التكنولوجيــا، وقال: 
«وقف الصحفيون لمناقشــة 
وســيلة التفاعــل الجديــدة، 
معتبــرا أن الصحفييــن هم 
ء  ا د أل ئيــس  لر ا لمنظــم  ا

السياسيين وعامة الناس.
وبشــأن حــال الحريــات في 
فلســطين قــال: «علينــا أن 
نتفاخــر بحرياتنــا، ونمتلك 
الجــرأة لنعتــرف بهفواتنــا، 
ونتعلــم ونأخــذ العبــر مــن 
دروســنا لنميــز الحــد بيــن 
الحقيقــة والفضيحة، ونجد 
ضوابــط للعمــل األخالقــي 
بعيداً عن البطش التكميمي».

نيــن  ا لقو ا حقــل  فــي  و
دعــا صيــدم  والتشــريعات 

إلى الســعي الدائــم لتطوير 
األداء فــي مختلــف الجوانب، 
واإلمكانيــات، والعمــل على 
تطويــر القوانيــن الناظمــة 
لإلعالم خاصــة اإللكتروني، 
ئــم  ا لجر ا و  ، نــت نتر إل ا و
اإللكترونيــة، و المطبوعات، 

وقانون عصري لالتصاالت.
وشدد مستشار الرئيس على 
أن الحرية ليســت مستوردة 
أو مســيرة، بــل هــي فــي 
معظمها مسؤولة ومعطاءة. 
ضمن مسيرة مستمرة حتى 
تحقيق اهداف شعبنا مسيرة  
صحفيونا هــم فيها الضمير 

الحي.
 فياض: ملتزمون

 بالنهوض بالصحافة 
مــا  ض  فيــا كر  ســتذ ا و  
قــام بــه الرعيــل األول مــن 
الفلســطينيين  الصحفييــن 
وشــهداء الحركــة الصحفية 
وكل الصحفييــن في إيصال 
رســالة شــعبنا إلــى العالم، 
وإسماع صوته الى مسؤوليه.  
وأضــاف "هنــاك الكثيــر مما 
تســتحق صحافة فلســطين 
عليــه التقدير مؤكــدا التزام 
الحكومة بالفضاء الواسع غير 
المسقوف للحريات الصحفية 

اال بمزيد من الحرية".
وأكــد رئيس الــوزراء مجددا 
مــة  لحكو ا م  ا لتــز ا علــى 
حريــة  بواقــع  بالنهــوض 
مــا  إن  وقــال:  الصحافــة، 
أنجــز في إطار التشــريعات، 
والقانــون الناظــم، ومــا هو 
على وشــك اإلنجاز، مؤشــر 
واضــح علــى االلتــزام التام 

بحرية العمل الصحفي.
 وقــال: نحــن جــادون تماما 
للوصول الى ضمان الحريات 
الصحفية  وتحقيقها يتطلب 
ممن ينقلون رســالة شــعبنا 
الى العالم والمسؤول بالحرية 
بالقيــام بذلــك دون خشــية 
وانــا على قناعــة ان محاولة 
تقنين الحريات في فلسطين 
ال يمكن اال ان تبوء بالفشل ، 
وان تؤدي الى خفض الحريات 
داعيــا إلــى ضــرورة تكوين 
حس عام وشــعور مجتمعي 
عــام  بشــأن ما هــو مقبول 
أو غيــر مقبــول، بعيــدا عن 
التقنيــن،  وهذا يتطلب كثير 
من البحث والنقاش المفتوح 
وإفساح المجال أمام التعبير 
بــكل اتجــاه، ليصبــح لــدى 
الجميع معرفة كيف يتحدث، 
وأين تبدأ حريته وأين تنتهي، 

ويتصرف الصحفي بناء على 
هذا األمر.

وأشار فياض إلى أن الصحفي 
الفلسطيني مســاءل، مثلما 
بالمســاءلة، مشــددا  يقوم 
علــى أهميــة حريــة التعبير 
وصونها وفــق ما نص عليه 
صراحــة القانون األساســي، 

ودستور دولة فلسطين.
كلمة اليونسكو

مكتــب  يــر  مد لقــى  ا و
«اليونســكو» فــي رام اهللا 
إيريــك إليــاس وفــي كلمــة 
مطولة استعرض فيها جهود 
المنظمــة االمميــة في حقل 
اإلعالم وقال: « ان الصحفيين 
يجتمعــون هنــا و فــي اكثر 
مــن 100 دولة حــول العالم 
فــي هــذا اليــوم وينظمون 
فعاليات بالمناســبة العالمية 
للمطالبــة بصــون واحتــرام 
وترســيخ الحريات الصحفية 
والدفاع عنها". وشكر شركاء 
اليونســكو فــي هــذا الحفل 
الصحفييــن،  نقابــة  وهــم 
وتحالــف الدفــاع عــن حرية 
ومركــز  والتعبيــر،  الــرأي 
بجامعــة  اإلعــالم  تطويــر 
بيرزيت ومركــز مدى، ومعا، 
وفلســطينيات، ووكالــة وفا، 

وغيرهــا.. علــى جهودهــم 
الموحدة فــي تنظيم الحدث 

وغيرها من الفعاليات.
خليفة: انجازات وانتكاسات

وقــال وكيــل وزارة اإلعــالم 
د.محمود خليفة ان انتكاسات 
حصلــت العــام الماضــي في 
مجال اإلعالم، وهناك العديد 
مــن االنجازات التــي تحققت 
علــى صعيــد الحريــات رغم 
القيــود والحواجــز، داعيا إلى 
المضي فــي دعــم القوانين 
وخلق البيئة المناسبة لحماية 
الحريــات وتحقيــق شــروط 
السالمة للعاملين في اإلعالم. 
وقــال إن الــوزارة تعمــل إلى 
جانب الصحفيين في فضح ما 
وصفه بالممارسات والتجاوزات 
الالأخالقية من قبل االحتالل، 
الذي يمارس االنتهاكات أمام 
المجتمع الدولــي والمنظمات 
التي تدعي حمايــة الحقوق، 
مستذكرا الصحفيين الشهداء 

والجرحى واألسرى.
وأكــد نقيــب الصحفيين عبد 
النقابــة  أن  النجــار  الناصــر 
ستبدأ العمل رسميا بمشروع 
«الزمالة» شــأنها شــأن باقي 
داعيــا  المهنيــة،  النقابــات 
الصحفيين إلى االشتراك في 

هذا البرنامج، كونه ســيوفر 
للزمــالء الشــهداء واألســرى 

دعما يليق بأسرهم.
وبين أن الحريــات اإلعالمية 
مــا زالت رغم تحســنها داخل 
فلســطين، أقــل ممــا يرغب 
ن  أ صــة  خا  ، ن لصحفيــو ا
االنقســام تســبب فــي كتم 
الحريات، مشــيرا إلى أن عددا 
مــن المؤسســات اإلعالميــة 
نهبــت، ولوحــق الكثيــر مــن 
ض  ســتعر ا و  . لصحفييــن ا
مــدى  مركــز  عــام  مديــر 
الريماوي، االنتهاكات  موسى 
اإلسرائيلية بحق الصحفيين، 
مرجحا ان يشهد العام الجاري 
تصعيدا في هذه االنتهاكات، 
دون محاســبة وضغــط مــن 
قبــل المجتمع الدولي، منوها 
إلــى أن "المركز مــا زال قلقا 
من استمرار الرقابة الداخلية 
وشــبكات  االنترنــت  علــى 
التواصل االجتماعي ومالحقة 
الصحفيين على تعليقاتهم".

وأضــاف أن القوانيــن التــي 
تنظم اإلعالم في فلسطين 
غير مالئمة لعمل الصحفيين 
وتحد من تطورهم وإبداعهم، 
مطالبا بضرورة إقرار قانون 
حق الحصول على المعلومات 

وتعديل قانــون المطبوعات 
والنشــر، وقانــون العقوبات 

والمرئي والمسموع.
االحتفــال  هامــش  وعلــى 
معرضــا  بــة  لنقا ا نظمــت 
للصور الفوتوغرافية بعنوان 
«فرسان الحقيقة» لمصورين 
صحفيين ومؤسسات اعالمية 
كان لهم دور بارز في إظهار 
مــا يعانيــه أبناء شــعبنا من 

انتهاكات وجرائم االحتالل.
 وفي ســياق متصل تظاهر 
عشــرات الصحفييــن  بهذه 
المناسبة قرب حاجز عسكري 
لقوات االحتالل شمال البيرة 
قــرب مســتوطنة بيــت ايل 
احتجاجا على تقيد ســلطات 
االحتالل حق الحركة والتنقل 
للصحفييــن فــي االراضــي 
الفلســطينية محاولين عدة 
مــرات اقتحــام الحاجــز الذي 
اغلقــه الجنــود امــام حركة 

النقل والتنقل.
 وردد الصحفيــون هتافــات 
بانتهــاكات االحتــالل  تنــدد 
وممارسته مطالبين بحقهم 
فــي التنقــل والوصــول الى 
اماكن االحداث بحرية والكف 
عن مالحقتهم جسديا بالقتل 

والجرح واالعتقال.

 مركز «شمس» يعرب عن قلقه حول 
ما تشهده حرية الصحافة من انتهاكات

نابلس – الحياة الجديدة - أعرب مركز إعالم 
حقوق اإلنســان والديمقراطية «شمس» عن 
قلقه العميق حول ما تشــهده حرية الصحافة 
من انتهاكات صارخة وتراجع خطير وخصوصاً 
فــي العقــد األخير، وقــال المركز أنــه وعلى 
الرغــم من وجود القــرار( 1738) الصادر عن 
مجلس األمــن في األمم المتحدة، الذي يدين 
الهجمــات المتعمدة ضــد الصحفيين ويطالب 
الجهــات المســؤولة إيقاف هذه الممارســات، 
ويشير إلى ضرورة اعتبار الصحفيين مدنيين 
يجب احترامهم وحمايتهم بصفتهم هذه، وأن 
المعــدات الخاصة بهم تشــكل أهدافاً مدنية 
وال يجــوز أن تكون هدفاً ألية هجمة أو أعمال 
انتقاميــة. جــاء ذلك في بيان اصــدره المركز 
امس عشــية الثالث مــن أيار اليــوم العالمي 

لحرية الصحافة.
وشدد المركز على أن جريمة قتل الصحفيين 
وانتهــاك حقهــم بالحمايــة تعد وفــق مبادئ 
القانــون الدولي اإلنســاني جريمة حرب، كما 
أن مهاجمــة مقار وســائل اإلعــالم واألهداف 
المدنيــة، تعد كذلــك جريمة حــرب، ويترتب 
على ارتكابها وجوب مثول مرتكبيها المدنيين 
والعســكريين وبغــض النظر عــن مواقعهم 

ومراتبهم أمام المحاكم الجنائية الدولية.
وقــال مركــز «شــمس» ان االحتفــال باليوم 
العالمــي لحرية الصحافة يهــدف إلى التذكير 

بالــدور المميــز الــذي تضطلع به «الســلطة 
الرابعــة» في تعزيــز الديمقراطيــة والحكم 
الصالح وتشجيع التنمية في أرجاء العالم. وهو 
مناسبة إللقاء الضوء على تجارب الصحفيين 
وتضحياتهم واستحضار المهام الجسيمة التي 
يحملونها وهم يقومون بدورهم في تقصي 
الحقائق. ودعا المركز الصحفيين إلى ضرورة 
تقديم اقتراحاتهم حول تعديل قانون النشــر 
والمطبوعات لعام 1995 وإعادة صياغة كافة 
التشــريعات التي تبحث في مجال حرية الرأي 
والصحافة بما يكفل إطالق الحقوق والحريات 
اإلعالميــة ويحقــق انســجامها مــع القانــون 
األساسي المعدل، ومع المعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان بما يسمح بتكريس مزيد من الحرية 
اإلعالمية الواعية، وإشــراك أساتذة الجامعات 
المختصين واالســتفادة من خبرتهم المجردة 

والبعيدة عن كل الحسابات.
وفــي نهايــة بيانــه الصحفــي توجــه مركز 
«شــمس» بتحيــة إجــالل لــكل الصحفييــن 
واإلعالمييــن والمدونيــن الذيــن ينتصــرون 
لمهنتهــم، ويدافعــون بأمانــة وإخالص عن 
همــوم شــعوبهم، كمــا يحيــي الصحفييــن 
والصحفيات الفلسطينيين واألجانب ومختلف 
وكاالت األنباء والفضائيات العربية واألجنبية، 
الناقليــن للحقيقة ألجل فضح انتهاكات قوات 

االحتالل ضد الشعب الفلسطيني. 

  منظمة التحرير تدعو إلى تعزيز دور 
السلطة الرابعة وحماية منظومة اإلعالم

رام اهللا - وفــا- دعت دائــرة الثقافة واإلعالم في 
منظمــة التحرير الفلســطينية، امــس، لتعزيز 
دور الســلطة الرابعة، وحماية منظومة اإلعالم، 
وتكريس حكم القانون واحترام وصون الحريات 
العامــة والشــخصية. وأكــدت الدائرة فــي بيان 
صحفي، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 
ضــرورة تعزيــز االنفتاح اإلعالمــي والصحفي، 
وصون حرية الرأي والتعبير على مختلف األصعدة.

وقالت: «إن حرية الرأي والتفكير هي أحد حقوق 
اإلنسان األساسية، والضامن الرئيس للحرية التي 
تتمتع بها الصحافة وحرية المواطن في ممارسة 
حقه بالوصول إلى المعلومات». وأشارت الدائرة 
إلــى أهميــة إعادة النظــر بالتشــريعات الخاصة 
بحريــة الرأي والصحافة، بما فيها قانون النشــر 
والمطبوعــات، بمــا يتناســب والمعاييــر الدولية 
عبــر االنضمــام لالتفاقيــات الدوليــة، وبعــض 
الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة بعد 

حصولنا على عضويــة األمم المتحدة، ومواءمة 
التشــريعات الفلســطينية مع االتفاقيات الدولية 
ذات الصلة. وشددت الدائرة على أن مهمة اإلعالم 
الفلســطيني ترتكز على صياغة خطاب إعالمي 
فلســطيني موحد ومبادر، يســتند فــي جوهره 
إلى قواعد القانون الدولي وقواعد حرية النشــر 
والفكــر، وفضح انتهاكات االحتالل اإلســرائيلي 
وكشف سياساته العنصرية على جميع األصعدة، 
بمــا في ذلك اعتداءاته المتكررة والممنهجة ضد 
الصحفيين الفلسطينيين واألجانب، والمؤسسات 
اإلعالمية فــي محاولة لمنعهم من نقل الصورة 
الحقيقية لجرائمها على أرض الواقع إلى العالم. 
وطالبــت الدائــرة المجتمع الدولي والمؤسســات 
الحقوقية بتحمل مســؤولياتهم القانونية إللزام 
إســرائيل بالتقيــد بالمعاهــدات والمواثيق ذات 
الصلــة، ومســاءلتها على انتهاكاتها المســتمرة 

لقواعد القانون الدولي.

 «اإلعالم»: االحتالل يحاصر
 الصحافة ويستهدف حراس الحقيقة

رام اهللا - الحياة الجديدة - اســتذكرت وزارة اإلعالم في الثالث 
من أيار شهداء الحقيقة الذين أنهى االحتالل حياتهم.

 وتؤكــد الوزارة أنــه وفي الوقت الذي تحتفــل به دول األرض 
بحرية الصحافة، فان سعاة الحقيقة في فلسطين يتوقفون عند 
ممارســات االحتالل وانتهاكاته، رغم أن الثالث من أيار فرصة 

لالحتفاء بالمبادئ األساسية لحرية الصحافة.
وقالت الوزارة ان ما أعلنته الجمعية العامة لألمم المتحدة عام 
1993 باعتبــار هــذا اليــوم محطة لحرية الصحافة، يســتثني 
لالسف فلسطين من حساباته؛ بحكم أن دولة االحتالل ال تكف 

عن مطاردة الصحافيين واستهدافهم.
وطالبــت الــوزارة مؤسســات حقــوق اإلنســان بالدفــاع عــن 
الصحفييــن، وأن تلجــم دولة االحتــالل، وأن ال تكتفي برصد 
أو إدانة الممارســات الخارجة علــى كل القوانين واألعراف، بل 
تؤسس لمحاسبتها على جرائمها بحق الصحافيين واإلعالميين، 

التي يفترض أن ال تسقط بالتقادم.

جانب من االحتفال

 االتحاد العام لنقابات عمال اريحا يكرم عددا من الموظفين
 اريحا- الحياة الجديدة- عماد 
ابو سمبل - اقام اتحاد نقابات 
عمال فلسطين في محافظة 
اريحا واالغوار ( بيت الشعب ) 
احتفاال عماليا لمناسبة االول 
مــن ايار عيد العمال العالمي 
بمشــاركة عدد من العاملين 
والعامالت في قطاعات العمل 
المختلفة في اريحا واالغوار 
وبحضــور عطوفــة محافظ 
اريحــا واالغــوار المهنــدس 
ماجــد الفتيانــي ممثــال عن 
الرئيــس، وعضــو المجلس 
الثوري لحركة فتح المحامي 
صائــب نظيــف ونائــب قائد 
المنطقة العقيد حمزة جياب 
واالستاذ ســالم عسل ممثال 
عــن رئيــس بلديــة اريحــا 
ورئيــس الغرفــة التجاريــة 
تيسير حميدة ومدراء التربية 
والتعليم والعمل والمؤسسات 
الرســمية واالهلية ورؤســاء 
المجالــس المحليــة ورجــال 

الدين . 
وقــدم رئيــس االتحــاد فــي 
واالغــوار  اريحــا  محافظــة 
وائل نظيــف «التهنئة لكافة 
عمــال وعامــالت فلســطين 
داخل فلسطين وفي الشتات 
الذيــن يناضلــون مــن اجل 
الحفاظ على الثوابت الوطنية 
ويناضلــون أيضــا مــن اجل 
تحســين ظــروف وشــروط 

عملهم ومن اجل رفع األجور 
والعيش بكرامة».

واكد نظيف «وقــوف العمال  
خلف الرئيــس والقيادة حتى 
القدس، كما استذكر الشهداء 
االكــرم منا جميعاً واألســرى 
قادة معركــة األمعاء الخاوية 
القابعين خلف قضبان سجون 

االحتالل».
وتحدث نظيف «عن انجازات 
االتحــاد والنقابــات بتوقيــع 
اتفاقيــة توأمة مــع النقابات 
األردنية والبــدء في التعاون 
االقتصــادي  المجلــس  مــع 
واالجتماعــي األردنــي، حيث 
تــم  تنظيم ورشــة نســوية 
بعمــان بالتعاون مع النقابات 
األردنيــة، كما ســيتم تنفيذ 
اردنيــة  بمشــاركة  ورشــة 
وفلســطينية نهايــة الشــهر 

الحالي».
واضــاف نظيــف «كمــا تــم 
توسيع دائرة التعاون العربي 
والدولــي وانتخابات النقابات 
حيــث أنجزنــا أربــع نقابــات 
الســياحة،  قطاعــات(  فــي 
الخدمــات  البتروكيماويــات، 
العامــة، الزراعــة) مــن اجل 
عقــد مؤتمــر االتحــاد العام 
بعد شهرين وتأسيس جمعية 
عماليــة تعاونيــة والتحضير 
للبدء في توزيع مشروع خاليا 
نحــل بتمويل مــن النقابات 

اإليطالية».
«االســتمرار  نظيــف  واكــد 
في تشــغيل مركــز التثقيف 
العمالي و االنتهاء من مشروع 
اســتهدف عمال الزراعة في 
االغــوار والممول مــن اتحاد 
نقابات  هولنــدا بقيمة 136 
ألف يــورو، ومتابعة القضايا 
العمالية لعمال المستوطنات 
داخل المحاكم اإلســرائيلية 
واسترجاع مبلغ 1،690،000 
عــام 2011 ومبلغ 726،000 

عام 2012».
 كمــا اعلــن نظيــف «عن ان 
الدكتــور صائب عريقات قام 
الشــخصية  بتحويل جائزته 
( جائــزة التميــز والســالم ) 
المقدمــة لــه من  مؤسســة 
اولــف بالمه الــى االتحاد في 
اريحا لمشــروع بناء الطابق 

الثانــي بمســاحة 700 متــر 
مربع لصالح المعهد العمالي 

والمراة".
من جانبه قدم محافظ اريحا 
واالغــوار  «التهنئــة باســم  
الرئيــس الى عمال وعامالت 
واالغــوار  اريحــا  محافظــة 
مبينــا ان الرئيــس العامــل 
االول يفتخــر بكونــه عامــال 
مــن اجل  شــعبه وعرج على 
الوضع السياسي واالجتماعي 
واالقتصــادي  الــذي يمــر به 

شعبنا».
«اهتمــام  الفتيانــي  واكــد 
السلطة التنفيذية في تحسين 
ظروف وشروط العمل وتطبيق 
قانــون الحد االدنــى لالجور، 
وثمن دور العمــال والعامالت 
فــي البناء الوطنــي وانجازات 
االتحــاد فــي اريحــا لخدمــة 

العمال وبناء مؤسســة قادرة 
علــى خدمة قضايا العاملين» 
. وتخلــل الحفل عــرض فلم 
تناول اوضــاع عمالة االطفال 
الزراعية  المســتوطنات  فــي 
في االغوار، كما القى الشاعر 
ماجد الدجاني قصيدة بعنوان 
( بفكر وساعد ) ودعا فيها الى 
الوحدة العمالية، ثم تم تكريم 
عدد من العمال والعامالت في 
المشــاريع والقطاعــات وهم 
صبــاح عبــد الســالم، محمد 
اللطيــف  عبــد  الســراديح، 
عايــدي،  طرفــة  جاليطــة، 
خميــس  ، ن عما د ن  ســليما
المجروح، بســام ابو العسل، 
محمد عثمان الخطيب، رائفة 
الحداد، عبداهللا سدة، زياد ابو 
رومي، ناصر الرجوب، وسيم 

براهمة، هاني القباني.

 المالكي يطلع نائب الرئيس
 السويسري على آخر المستجدات

 رام اهللا- الحيــاة الجديــدة - اســتقبل وزيــر 
الشــؤون الخارجيــة د. رياض المالكي مســاء 
امس، نائب الرئيس السويسري وزير الخارجية 

ديديه بورخالتير، في مقر الوزارة.
 ووضــع المالكي الضيف في صــورة العقبات 
التي تعترض التســوية السياسية، والمتمثلة 
بالتعنت االســرائيلي الرافض للوقف الشامل 
لالســتيطان، واستمرار إســرائيل في فرض 
نظام التحكم والســيطرة واســتهداف الوجود 
الفلســطيني فــي أكثر مــن %60 من األرض 
المحتلــة، وهــي مناطــق ج،  الفلســطينية 
ومصــادرة مواردنا فيها. وطلــب المالكي من 

نظيــرة السويســري بضــرورة الضغط على 
اســرائيل والزامهــا بقواعد القانــون الدولي 

وقرارات الشرعية الدولية. 
 كما تطــرق المالكي الى جولة الوفد الوزاري 
العربي في واشــنطن، والمساعي االميركية 
التي يبذلها جون كيري في وضع اطار الستئناف 
المفاوضات الفلســطينية- االسرائيلية يقوم 
على ثالثة مسارات، سياسي واقتصادي وأمني.

 من جانبه، أشاد بورخالتير بالعالقات الثنائية 
بيــن البلدين، وأكد ضــرورة تطوير العالقات 
واستعداد بالده لدعم المؤسسات الفلسطينية 

في مختلف المجاالت.


