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البيرة- الحيــاة الجديدة- عقد وزير 
الحكــم المحلي امــس اجتماعــاً مع 
مؤسســة التعــاون الدوليــة التحــاد 
بلديــات هولنــدا بحضــور الخبيــرة 
كارال هيوســيمان إكسبرت وفاندري 
ديفوردس نائب رئيس بعثة هولندا 

في فلسطين و سورن.
وجــاء هــذا االجتمــاع لبحــث تعزيز 
أواصر العالقات بين الهيئات المحلية 
الفلســطينية والبلديــات الهولنديــة 
وتوطيد أفق التعاون ودور المؤسسة 

الدولية في تحسين تلك العالقة.
كمــا تنــاول اللقاء ســبل دعم قطاع 
الحكم المحلي في فلسطين وتعزيز 
القــدرات وتحســين الخدمــات ورفع 
مســتوى تلــك العالقــات إضافة إلى 
أهميــة اســتمرار دعــم المؤسســة 
للبلديات الفلسطينية ألجل النهوض 

بواقعهــا الحالــي وتطويــره لتقديم 
خدمات أفضل لمواطنيها.

وأشــار الجانب الهولنــدي إلى أهمية 
مساعدة البلديات الفلسطينية للقيام 

بعملهــا ورفــع كفاءتها حتــى تكون 
هيئات نموذجية في عملها.

الوزيــر  قــدم  اللقــاء  نهايــة  وفــي 
القواسمي شكره للمؤسسة والشعب 

الهولنــدي علــى دعمــه المتواصــل 
للشعب الفلسطيني، متمنياً استمرار 
العالقــات بين الجانبيــن وتوطيدها 

دائماً.

طوبــاس - الحياة الجديــدة– اســتقبل محافظ طوباس 
واألغوار الشــمالية مروان طوباسي امس في مكتبه رندة 
بنــي عودة مديرة برامج التعبئة المجتمعية في مشــروع 
إصالح وتطوير القطاع الصحي الفلســطيني الممول من 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية ”USAID ” وذلك بحضور 
م. خضــر دراغمــة القائم بأعمــال مدير عــام التخطيط 

والتطوير وم. خالد صوافطة مدير مكتب المحافظ .
وجاءت هذه الزيارة في إطــار التحضيرات لتوقيع اتفاقية 
شــراكة مع عدد من المؤسســات المجتمعيــة في مناطق 
عاطــوف وطمون وتياســير والعقبة، ألجــل تطوير نوعية 
الخدمــات الصحية المقدمة لمواطني تلك المناطق وذلك 
ضمن مشروع اصالح وتطوير القطاع الصحي الممول من 
الوكالة الدولية ، وثمن المحافظ طوباسي دور المؤسسات 
الدوليــة فــي دعــم وتمويل مشــاريع من شــأنها تطوير 
القطاعــات المختلفة واهمها قطــاع الصحة الذي تحتاجه 
بعض مناطق المحافظة التي من شانها النهوض بالقطاع 
الصحــي من خالل نشــاطات تقوم بها هذه المؤسســات 

بتمويل من الوكالة األميركية للتنمية الدولية.
وبحث طوباســي مع ممثلة الوكالة األميركية التحضيرات 
الالزمــة لتوقيع اتفاقية الشــراكة التي تم اقرار االول من 
شــباط موعدا لها حيث ســيتم توقيــع االتفاقية بحضور 
رؤســاء المجالس البلدية والمحلية للمناطق التي ســتنفذ 
بها تلك البرامج، وممثلين عن المؤسسات الشريكة ومدير 
الصحة وممثلين عن الوكالة األميركية التي ستكون تحت 

رعاية المحافظ.
وبدورها ، اكدت بني عودة ان هذه المشــاريع تأتي ضمن 
خطة الوكالة األميركية في تطوير وإصالح القطاع الصحي 

فــي األراضي الفلســطينية للنهــوض بالخدمات الصحية 
المقدمة للمواطنين، مشــيدةً بجهــود المحافظ ومديرية 

الصحة والمؤسسات الداعمة في تحقيق هذا النجاح.
يذكر أن المؤسســات الشريكة هي نادي طمون الرياضي 
عــن طمــون وعاطوف والمركــز النســوي االجتماعي عن 

تياسير والعقبة.
وفي ســياق اخــر اســتقبل المحافظ طوباســي وفدا من 
باحثي برنامج التمكين االقتصادي بحضور مدير الشؤون 
االجتماعيــة خالد الكخن واحمد محاســنة مدير الشــؤون 
االقتصاديــة واالجتماعية بالمحافظة ، وتأتي هذه الزيارة 

فــي اطــار الجولة التي يقــوم بها الباحثــون في محافظة 
طوباس واالغوار الشــمالية لجمع معلومــات وبيانات عن 
مؤشــرات الفقــر والمناطــق االكثر تضــررا لتنفيذ برامج 

لتحسين المعيشة .
ورحب طوباســي بالوفد مؤكدا على اهمية ايالء محافظة 
طوباس واالغوار الشمالية اهتماما كبيرا نظرا لما تتعرض 
له من انتهاكات اســرائيلية مستمرة تؤدي بشكل او بآخر 
الى تردي الحياة المعيشية وارتفاع نسبة الفقر بين االسر 
بالمحافظــة نتيجة للســيطرة علــى االراضــي ومقدرات 

السكان .
ودعا المحافظ الى االنتقال من الدعم االغاثي الى الدعم 
التنموي من خالل تمويل مشــاريع تحقــق االعتماد على 
الذات ، حيث اشــار الى انه تم رفع نسبة المستفيدين من 
البرامج االغاثية والمســاعدات الى %200 خالل الســنتين 
االخيرتين وذلك لدعم صمود وثبات المواطن الفلسطيني 
بأرضه . وشــكر الكخن، المحافظ علــى دعمه المتواصل 
ومتابعتــه لعمل مديرية الشــؤون االجتماعيــة والبرامج 
التي تنفذها بالشراكة مع المؤسسات الداعمة والمحافظة 
لتحسين االوضاع االقتصادية واالجتماعية لالسر المحتاجة 

والتخفيف من معاناة سكان المحافظة.
واكد محمد ســمارة منســق فريق العمل ان هذا البرنامج 
يهدف الخراج االسر من الوضع الفقير الى اسر منتجة عبر 
مشــاريع تشغيلية والحد من ظاهرة الفقر ، مشيرا الى ان 
هذا المشروع ممول من البنك االسالمي للتنمية وعدد من 
الصناديــق العربية بقيمة 2 مليون دوالر لكافة محافظات 
الوطن ولمدة اربع سنوات ويخدم 16 الف اسرة وبالشراكة 

مع عدد من الوزرات والمؤسسات . 

موفق مطرسؤال عالماشي

الطناجر ..أم الحناجر 
* حيدوا صرخة الحناجر وقرروا القرع على الطناجر !! فيزيدون على 

جعجعة مطحنة المصالحة قرقعة .
الطناجر  على  للقرع  الدعوة  بيان  في  انفسهم  تقديم  اختاروا   *
الطناجر عن  قارع  أي مسافة تفصل  ..لكن  كمثقفين واعالميين 

مقارعة الواقع المر بصوت الواعي الحر الهاتف بالحق .
* يرون األمور بعين الذات المتضخمة الواحدة, ” فالقمع ” - بكسر 
القاف - ان صلح لصب السوائل في األفواه والفتحات الضيقة فانه 

ال يصلح للرؤيا .
*  يحتشدون في مطبخ المحايدين, فيحرقون طبختهم, وتبلغ رائحة 
شياطها شبابا ”طير ”عسكر االنقالب المتربون على ”موائد القرآن ” 
ركابهم بالرصاص الحارق الخارق, ونساء ترملن  وامهات انشطرت 
اكبادهن من الحزن على ابنائهن, فأي حريق جديد يشعله مثقفون 

واعالميون عندما يساوون بين الظالم والمظلوم .
*· يظنون ان المصالحة تعني المواربة, ونثر“ الطحين ”على العيون, 
وعزم الناس على ” موائد فوارغ ” وهم يعلمون ان الناس ال تستسيغ 

” كرشة ” محشوة بالجوز واللوز والسكر والعسل .
* يعلمون ان المصالحة اعتراف, وطلب صفح, وقانون ينفذ عدالته 
على المجرمين, فلماذا يضعون الشرعية والقانون والخارج عليهما 

في كفة واحدة, فعن أي ميزان عدالة يتحدثون ؟!.
* يعرفون ان العدالة تعني النفخ على موقد الحق حتى ولو تطايرت 
االنحياز  ويعلمون سبل  عليه,  المنقلب  منصة  فأحرقت  شراراته 
لحقوق الناس لكنهم اختاروا نهج القرقعة فإلصاق اال تهامات بالجميع 
المالئكة  بثياب  اوصياء  انفسهم  وتنصيب  وبراهين,  بينات  بغير 

البيضاء طبخة معروفة ومحروقة .
التجهيل  بين  الحياد  موقف  اختار  من  اعالميا  وال  مثقفا  ليس   *
وسلطان  الشعب  سلطة  بين  واالستعباد,  الحرية  بين  والتنوير, 

الجماعة, بين المسرح والسجن, بين المؤسسات واألنفاق.
* كفوا ..وتعالوا اهتفوا واصرخوا ملء حناجركم بالحق , واحرصوا 
تظنون,  مما  اعلم  فانهم  ينفعهم,  بما  الناس  طناجر  ملء  على 
الحصى,  الكريمة وطباخ  الحرة  العيش  لقمة  بين طباخ  يفرقون 
فدعوا للفقراء البسطاء طناجرهم وتعالوا بحناجركم . دعكم من 
القرقعة فالناس في البلد زهقوا طبخ ” األنا ” خاصتكم في طناجرهم 

, فجوعهم للمصارحة والمصالحة اكبر مما تظنون .

 التقى وفدا من باحثي برنامج التمكين االقتصادي

المحافظ طوباسي يبحث مع ممثل الوكالة األميركية للتنمية الدولية تطوير القطاع الصحي بالمحافظة

طوباسي اثناء لقائه ممثل الوكالة االميركية للتنمية

 القواسمي يطلع اتحاد بلديات هولندا على آلية عمل البلديات الفلسطينية

القواسمي اثناء لقائه الوفد

 ورشة عمل تناقش مشاريع  الصرف الصحي وبرنامج إصالح قطاع المياه
رام اهللا- الحياة الجديدة- عقد في مقر ســلطة 
المياه امس ورشــة عمل ترأسها رئيس سلطة 
المياه د.شداد العتيلي بحضور ممثلين من البنك 
الدولي والوكالة الفرنســية والطاقم المشــرف 
على إعادة هيكلة قطاع المياه وذلك لبحث سير 
العمل بمشــروع االصالح الشامل لقطاع المياه 
والمشــاريع المتعلقــة  بمياه الصــرف الصحي 
وخطوات العمل المرتبطة بقضية إعادة هيكلة 

قطاع المياه.
وافتتح اللقاء د.شــداد العتيلي، واطلع الحضور 
علــى ســير برنامج االصــالح والخطــوات التي 
اتخــذت مع رئيس الوزراء والحكومة للمصادقة 
على الوثائق والخطوات المتعلقة باتخاذ خطوات 

ملموســة في برنامج االصالح الشامل. وتحدث 
العتيلــي عن ســير الخطوات المتعلقــة بتنفيذ 
برنامج معالجــة الوضع المائــي المتدهور في 
قطاع غزة والمشاريع التي تعكف سلطة المياه 
على تنفيذها وخاصة مشــاريع الصرف الصحي 
المختلفة في الشمال والوسط والجنوب ال سيما  
بعــد توفر الدعم المالي الــالزم من الصناديق 
العربيــة لمشــروع المجــاري في خــان يونس 
اضافة الى مشاريع التحلية الصغيرة والمشروع 
االســتراتيجي الــذي يتابعــه شــخصيا ســيادة 
الرئيس وســيتم االعالن قريبــا  عما توفر من 
دعــم مالي له حيث ينتظر ان يطلق المشــروع 
فــي المنتدى العالمي الســادس للميــاه والذي 

سوف يعقد في مرسيليا وتشارك فلسطين فيه 
بحضور قوي. 

وتحــدث العتيلي عن ســير العمل فــي برنامج 
تنميــة القدرات وقدمت الشــركة االستشــارية 
والمهندسة روان اسعيد تقريرا مفصال عن سير 
البرنامج في دعم القدرات في مختلف المجاالت 
المتعلقــة بالمياه وبرنامج االصــالح من ناحية 
أخرى قدم م. عادل ياســين مدير دائرة الصرف 
الصحي في سلطة المياه عرضا حول المشاريع 
الجــاري العمــل بها في قطــاع الصرف الصحي 
وذلك في مناطــق الخليل وبيت لحم باإلضافة 
إلى مشــروع إعــادة اســتخدام الميــاه العادمة 
ودراسة الجدوى المتعلقة بمحطة تنقية البيرة 

والتي تتابع من قبل البنك الدولي وفرنسا.
وقدم المهندس ربحي الشيخ نائب رئيس سلطة 
المياه الخطوات التي تنتهجها سلطة المياه في 
تنفيذ برنامج قطاع غزة المائي مشيرا الى نية 
ســلطة المياه تأسيس وحدة تنســيق مشاريع 
المياه والتدخالت المختلقة النقاذ الوضع المائي 
في القطــاع وقــدم المهندس ايمــن ضراغمة 
و معتــز العبــادي يقيمها لعمــل وحدة االصالح 
والتحديات المتعلقة ببرنامج االصالح واختتمت 
الورشة اعمالها بالتطرق إلى ما تم العمل عليه 
مــن قبل الفريق المختص بإعادة هيكلة قطاع 
المياه حيث تم عرض ما تم إنجازه خالل األشهر 

العتيلي يتحدث في الورشةالستة الماضية وما واجهوه من معيقات.

 محافظ جنين يبحث مع مركزي جنيف 
وشمس سبل تطوير العمل على ملف السلم األهلي

جنيــن- الحيــاة الجديــدة- بحــث محافــظ جنين 
قدوره موسى، أمس، مشروع تعزيز السلم األهلي 
فــي محافظــة جنين، علــى ضوء تشــكيل اللجان 
المتخصصة، وإعداد خطة العمل، مع نيكوال ماسون 
نائــب مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على 
القوات المســلحة، وحســين الديك من مركز إعالم 
حقوق اإلنسان ” شمس ”، وفاطمة اعطيوي منسقة 
المشاريع، وبهاء دعيبس خبير تكنولوجيا المعلومات 
فــي مركز جنيف، وطاقــم المحافظة المختص في 
متابعة الملف.  واســتعرض المحافــظ اللجان التي 
تم تشــكيلها ومهامها، وتصــور المحافظة للعمل 
في عقــد ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة 
التخصصية، وأشــار إلى أهمية إعداد خطة شــاملة 
بالشــراكة مع لجان السلم األهلي، والعمل لتوفير 
الدعم الالزم لتحقيق األهداف في توعية المجتمع 
المحلي حول الســلم األهلي، والعمل لكسب الرأي 
العــام باتجاه الدفاع عن المصالــح العامة، وتوفير 

العدالة والكرامة والتنمية للوطن والمواطن. 
بدوره أكــد ممثل مركز جنيف نيكوال ماســون، أن 
محافظة جنين كانت الرائدة والسباقة على مستوى 

المحافظــات التي قدمت خطوات إيجابية في مجال 
تعزيز السلم األهلي، وتشــكيل اللجان المختصة. 
وقــال نحن كمركــز جنيف قمنا بجمــع المعلومات 
التــي بــادرت محافظــة جنيــن باختيارهــا لتكون 
مــادة استرشــادية للمنضمين للجــان المحافظة، 
فيما يخص هذا الملف وإصدار النشــرة األولى عن 
المحافظة على مســتوى الشرق األوسط في مجال 
السلم األهلي، وقال ان العمل في هذا الملف مهم 
جداً في العمــل على توعيــة المواطنين واألجهزة 
األمنية والمؤسسات األهلية للحفاظ على الحقوق، 
ونشر العدالة وتوفير األمن للمواطن، خاصة في ظل 

ما تشهده المنطقة من تطورات سريعة. 
وفي ذات الســياق أكد ماسون جاهزية مركز جنيف 
لتقديــم الدعم في مجــاالت التدريب والتخطيط و 
اإلعالم، وذلك لبناء العالقات االجتماعية العامة، من 
خالل النشاطات بالتعاون مع المجتمع المدني وبناء 

على رؤية  المحافظة في هذا المجال. 
من جهته أعرب حسين الديك استعداد مركز شمس 
للتعاون مستقبالً في مجال  التدريب، بالتعاون مع 
محافظة جنين، والعمل لتحديد اآلليات تعزيز مبادئ 

حقوق اإلنسان والديمقراطية والحكم الصالح. 
وسلم ماسون المحافظ نسخة عن النشرة اإلرشادية 
األولى، التــي أصدرها المركز حول تعزيز الســلم 
األهلي في محافظــة جنين، التي صدرت بالتعاون 
مــا بين مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطية على 
القوات المســلحة، ومركــز إعالم حقوق اإلنســان 
والديمقراطية ” شمس ” ومحافظة جنين . وتحتوي 
النشــرة المقدمــة كلمــة عــن النشــرة، ومقابلــة 
مــع المحافــظ قدوره موســى حول تعزيز ســيادة 
القانــون في محافظة جنيــن. فيما تضمن الفصل 
األول اإلعــالن عــن تشــكيل لجان الســلم األهلي 
واالجتماعي ومكوناته فــي المحافظة، إضافة إلى 
تحليل المشاكل التي تواجه السلم األهلي والخطة 
االستراتيجية المقترحة لتعزيزه. أما الفصل الثاني 
فقد تضمن الممارســات الفضلى في تعزيز السلم 
األهلــي ونشــرات صادرة عن مركــز جنيف ومركز 
شــمس، والفصل الثالث الــذي احتوى على قراءات 
نقدية للســلم األهلي في فلسطين، تضمنت سبع 
دراســات ومقاالت لكتاب وباحثيــن وإعالميين في 

هذا المجال. 

 حمايل يبحث مع مفوض الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان عدة قضايا
بيت لحم - وفا– بحــث اجتماع عقد في مدينة بيت 
لحم، ضم محافظ بيت لحم امس عبد الفتاح حمايل، 
ومفوض عام «الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق 
اإلنســان» احمد حــرب، وقاضي محكمــة بيت لحم 
الشــرعية القاضي جاد الجعبري عــددا من القضايا 
التي تهم المواطن وآليات تطوير العالقة بينهما. ضم 
وفد الهيئة الفلسطينية لحقوق اإلنسان رندة سنيورة 
المديــر التنفيــذي للهيئــة وعددا مــن أعضائها في 
منطقة الجنوب. وثمن حمايل دور الهيئة ومتابعتها 
لقضايا المواطنين من جهة ومتابعتها لعمل األجهزة 
األمنيــة ووزارات الســلطة الوطنيــة، مشــددا على 
أهميــة هذا الدور الذي اســتطاع معالجة العديد من 
اإلشكاليات كونه دورا رقابيا مستقال يتابع األوضاع 
مــن منظور حقوقــي وقانوني. وشــدد على أهمية 
تكامــل األدوار بين المؤسســات الحكومية واألهلية 
فــي توعية المواطنين بالحقوق والواجبات والعالقة 
التي تربط رجل األمن مع المواطن، مشــيرا إلى أن 

هــذا الدور اســتطاع الحفاظ على هيبة المؤسســة 
األمنية وســيادتها وعملها بشــكل قانوني وأن هذا 
عكس ايجابيا في خدمة المجتمع الفلسطيني. وأشار 
حمايل إلى أن األجهزة األمنية والمؤسسات المختلفة 
تســعى للحفاظ على المواطن وممتلكاته من خالل 
تطبيق القوانين، مؤكدا أن جميع المؤسسات األمنية 
والمدنيــة مراقبة من قبــل المؤسســات الحقوقية 
المحلية والدولية، والقيام بواجباتها وصوال إلى دولة 
القانون والمؤسســات. وأشــار القاضي الجعبري إلى 
أهميــة قيام الهيئة بدور أكبر في الجوانب والقضايا 
اإلنسانية التي تعرض على المحكمة الشرعية مثل 
قضايا العنف ضد النســاء واإلساءة لألطفال وغيرها 
مــن قضايا حياتية تمس المــرأة. وأثنى حرب ووفد 
الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان، على دور المحافظ 
وتواصله مع القضايا الخدماتية التي تهم المواطنين، 
وأعطى مثاال على ذلك وهو قضية جبل مرة وزيارة 
المحافظ ومتابعته لها وقضايا مركز «محور» و»البيت 

اآلمــن» ومعالجــة القضايــا المختلفــة التي تخص 
االعتداء على النساء واألطفال، مشيرين إلى أن الهيئة 
تتابع كافة القضايا المحلية التي تتابعها المحافظة. 
وأشــادوا بعمل جهاز المخابرات العامة في بيت لحم 
خــالل العــام 2011، «حيث لم يســجل أي قضية أو 
شــكوى حول وجود تعذيب أو خرق للقانون من قبل 
أفراد المخابرات رغم فتحــه مئات الملفات للقضايا 
المختلفة»، مشيرين إلى أن هذا الواقع يمثل انجازا 
وعمــال مهنيا دون اللجوء إلى وســائل التعذيب. كما 
أشــادوا أيضا، بدور المحاكم الشــرعية ودورها في 
المجتمع خصوصا ضرورة إبالغ الزوجة في حال نية 
الزوج بالزواج من غيرها وقانون «التخارج» بعد أربعة 
أشهر من الوفاة. وفي ختام االجتماع، اتفق المحافظ 
حمايــل ووفــد الهيئــة المســتقلة لحقوق اإلنســان 
والقاضي الجعبري على عمل برامج مشتركة للتوعية 
والتثقيف حول الحقوق والواجبات والحقوق والقوانين 

التي تحفظ هذه الحقوق للمواطنين.

 وزارة الحكم المحلي تنظم
 ورشة عمل لدعم قضايا النوع االجتماعي

البيرة - الحياة الجديدة- نظمت وحدة النوع االجتماعي في وزارة الحكم المحلي 
امس اجتماعاً موســعاً مع شــركاء الوزارة في عملية التدقيق من منظور النوع 

االجتماعي والتي تتم داخل الوزارة.
وفي بداية االجتماع أكد وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي على أهمية 
مثــل هذه االجتماعات والتي تأتي ضمن سلســلة ورش يتــم عملها الحتوائها 
عمليــة التدقيق من منظور النوع االجتماعي فــي الوزارة والتي تتم من خالل 

مركز الدراسات النسوية.
كما أشار القواسمي إلى أهمية وتعزيز دور المرأة في انتخابات الهيئات المحلية 
وضرورة تعميم التجارب الناجحة في هذا المجال كما ثمن الدور الذي يتم من 
خالله العمل في قضايا النوع االجتماعي في المجالس وأيضاً داخل الوزارة مؤكداً 
على دعم اإلدارة العليا بالوزارة لوحدة النوع االجتماعي وإســنادها في كل ما 
تحتاج إليه، مشيراً إلى ارتفاع نسبة الموظفات العامالت في الوزارة مقارنة مع 
باقي المؤسسات وهذا يدل على إدماج المرأة في مختلف القضايا حيث ان نجاح 
قضايا النوع االجتماعي يخدم المجتمع بكل فئاته، الفتاً إلى أن سياسة الوزارة 
تعمل باســتمرار ألجل عقد االنتخابات المحلية وضرورة دعم الهيئات المحلية 

في عملها لحين إجراء االنتخابات.
من جهتها أشــارت حنان مسيح مدير عام النوع االجتماعي بالوزارة إلى أهمية 
التدقيق من منظور النوع االجتماعي الذي يتم داخل الوزارة كما أشادت باإلرادة 
السياســية الموجودة في الوزارة والداعمة لهذه القضية ولمختلف القضايا مما 
سيكون له األثر اإليجابي والكبير في تعزيز ودمج قضايا النوع االجتماعي في 

الوزارة بشكل خاص وقطاع الحكم المحلي بشكل عام.
من ناحيته أشار مستشار المشاريع في مؤسسة (GIZ) جهاد الشخشير إلى أهمية 
التعاون مع وحدة النوع االجتماعي واألهمية الكبيرة التي تمثلها عملية التدقيق 

األمر الذي سيؤدي إلى زيادة الوعي وتعزيزه في مختلف سياسات الوزارة.

 رئيس المجلس التأسيسي 
التونسي يستقبل فدوى البرغوثي

تونــس - وفا- جدد رئيــس المجلس الوطني التأسيســي التونســي الدكتور 
مصطفــى بــن جعفر، موقف تونــس الداعم والمســاند والمؤيــد دون تحفظ 

للقضية الفلسطينية.
وأشــار بــن جعفر خالل اســتقباله فــدوى البرغوثــي، امس الخميــس، بمقر 
المجلس بقصر باردو، إلى أن المجلس ســوف يســعى لدى البرلمانات العربية 
واألوروبية وباألخص البرلمان الدولي ألجل رفع قضية األســرى الفلسطينيين 
في كافة المحافل والمطالبة بوقف السياســات اإلسرائيلية التي تهدد الشعب 
الفلسطيني بأكمله, إضافة إلى دعم تونس لجهود القيادة الفلسطينية بقيادة 
الرئيــس محمود عباس للخطوات التي يقوم بها ألجل دعم مطلب فلســطين 
فــي مجلس األمن بالعضوية الكاملة باألمم المتحدة, وكذلك ألجل اتمام ملف 

المصالحة الوطنية.
مــن جانبها وضعت البرغوثــي الدكتور بن جعفر بصورة آخــر التطورات التي 
تشهدها القضية الفلسطينية, في ضوء الممارسات اإلسرائيلية ضد المواطنين 
الفلســطينيين, إضافة إلى سياســة التهويد واالســتيطان التي تقوم بها تلك 

السلطات والتي تهدد مسيرة السالم المتعثرة أصال.
كما أطلعته على األوضاع المأساوية التي يعانيها األسرى في سجون االحتالل 
اإلسرائيلية ومن بينهم زوجها النائب األسير مروان البرغوثي ونواب التشريعي 
اآلخرين، وعلى ملف المفاوضات المتعثرة في ضوء التعنت اإلسرائيلي الرافض 
لوقف سياسة االستيطان وااللتزام بمرجعية السالم التي أقرتها اللجنة الرباعية 
الدولية ومبادرة الســالم العربية, إضافة إلى تطورات ملف المصالحة الوطنية 
والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية إلتمام هذا الملف وفق اآلليات المتفق 

عليها والموضوعة لتنفيذ االتفاق في القاهرة وإتمامه .
وحضر اللقاء سفير فلسطين لدى تونس سلمان الهرفي.

مركز أبحاث األراضي يشارك  في منتدى األرض بالقاهرة 
القاهــرة - الحياة الجديدة  – شــارك مركز أبحاث األراضــي في الدورة الثالثة 
لمنتدى ” شــبكة األرض والسكن ” الذي عقد في القاهرة مؤخرا، والذي نظمه 
التحالــف الدولــي للموئل عضو ”هابيتــات األمم المتحــدة ” والذي يضم 400 
مؤسسة، منها حوالي 100 مؤسسة في الوطن العربي ، إضافة إلى فرع الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا وشبكة حقوق األرض والسكن.
وجاءت الدورة الثالثة تحت عنوان (األرض وسيادة الشعوب عليها وتقرير المصير 
) بمشاركة 65 مؤسسة وناشطا حقوقيا وباحثا قانونيا وصحفيا،  حيث قدم مركز 
أبحاث األراضي ورقة وعرضاً بعنوان (حصاد االنتهاكات اإلسرائيلية ضد األرض 
والسكن في األراضي الفلسطينية المحتلة عام 2011) تقدم بها ممثل المركز  
يعقوب عودة الباحث والناشط في القدس المحتلة، وذكر فيها إحصائيات حول 
االنتهاكات اإلسرائيلية على السكن واألرض، من هدم وتهديد بالهدم للمساكن 
الفلســطينية، ومصادرة وتخريب األراضي واقتالع األشجار، ووزع في المؤتمر 
بيانــاً رقمياً حول االنتهاكات اإلســرائيلية بالضفة والقدس عام 2011، مؤكداً 

أن ال دولة فلسطينية دون السيادة الكاملة على األرض. 
وشارك أبحاث األراضي في الورشة األولى التي جاءت بعنوان «األرض في أوضاع 

الصراع والحروب واالحتالل»، وقدم اقتراحاته وتوصياته.
 

 حركة فتح اقليم شمال الخليل تستقبل
 وفداً من اتحاد لجان المرأة في سوريا 

الخليل - الحياة الجديدة –  استقبل امين سر اقليم شمال الخليل الدكتور محمد 
الحروب ونائبه الدكتور يوسف ابو مارية وفداً نسوياً من اتحاد لجان المراة في 

سوريا بمقر االقليم بمدينة حلحول.
ورحب الدكتور محمد الحروب برئيسة الوفد هدى البدوي والوفد المرافق معها، 
وقدم الدكتور الحروب شرحاً وافياً حول آلية عمل االقليم والمهام الصعبة الملقاة 

على حركة فتح في هذه المرحلة السياسية الحرجة.
كمــا قدم الدكتور ابو مارية نائب امين الســر ومســؤول لجنــة المرأة باالقليم 
شرحاً حول عمل لجنة المرأة باالقليم وبين لهم الخطة واالستراتيجية المتبعة 
باالقليم مع القيادات النسوية بكافة المناطق التنظيمية وآلية االستعداد للجان 

المراة في المرحلة المقبلة لالنتخابات.
من جهتها شــكرت هدى البدوي االقليم على هذا االســتقبال، وأكدت بأن هذه 
الزيــارة للوطن االم فلســطين أوجدت لديهن احساســاً مليئاً بالحزن واألســى 
لبعدهــن وبعد اهاليهن عــن الوطن، اال انه في نفس الوقت كان البد لهن من 
الفرحة حينما التقين االهل واالحبة في ربوع الوطن، كما قدمت رئيسة الوفد 
والوفد شرحاً حول المعاناة التي يعاني منها الفلسطينيون في مخيمات الشتات، 

وانه آن االوان لعودة الالجئين ألرضهم ووطنهم.
وفيما بعد قام الدكتور الحروب والدكتور ابو مارية بجولة وزيارة لبعض االماكن 
االثرية والمؤسســات العامة مع الوفد في اقليم شمال الخليل والبلدة القديمة 

بمدينة الخليل واداء الصالة في الحرم االبراهيمي الشريف.

النضال الشعبي والعربية الفلسطينية 
تتفقان على تفعيل العمل المشترك

بيــت لحم - الحياة الجديدة - اتفقت جبهة النضال الشــعبي والجبهة العربية 
الفلسطينية في بيت لحم، على تفعيل العمل المشترك والتنسيق في المواقف 
فــي مختلف المجاالت فيما يتعلق بالمحافظة. جاء ذلك خالل االجتماع الثنائي 
الذي عقد في مقر النضال في بيت لحم امس، بحضور ســكرتير فرع الجبهة 
بيت لحم رشيد شاهين، وعضو المكتب السياسي للعربية الفلسطينية سعيد 

الشويكي، ووفدين من الطرفين.
وقال شاهين ان هناك عالقة تاريخية بين التنظيمين تمتد إلى سنوات طويلة 
من العمل والتنسيق المشــترك في مختلف الميادين ومجاالت العمل الوطني 
المختلفة. وأكد شاهين أهمية التنسيق الفصائلي وتحمل المسؤولية لمواجهة 
إجــراءات حكومــة االحتالل والتصدي لمصــادرة األراضي وبنــاء جدار الفصل 

العنصري، داعيا لتفعيل النضال الجماهيري والمقاومة الشعبية.
ومن جانبه أشاد الشويكي بالعالقة التاريخية بين الجانبين، مؤكدا على ضرورة 

استمرار العالقة ألجل مزيد من التنسيق في المستقبل.
وضم وفد النضال الشــعبي عضو إقليم الجنوب جمال جواريش وعضو قيادة 
فرع بيت لحم ســميح عساكرة، ومثل الجبهة الفلسطينية في االجتماع محمد 

مخلوف وسامي شاهين وعائشة صبح.

بحث مكافحة ظاهرة انتشار
 الخنازير والكالب الضالة في طولكرم

طولكــرم – الحياة الجديدة  - عقد في قاعــة محافظة طولكرم اجتماع لبحث 
ظاهرة انتشــار الخنازير والكالب الضالة والتي تســبب خســائر في المحاصيل 
الزراعية وتشكل خطرا على صحة المواطنين. وحضر االجتماع مدير عام الشؤون 
العامة في المحافظة ســمير نايفة  وعضو المجلس التشــريعي د.ســهام ثابت 
ومدير الزراعة أحمد عبد الوهاب ومدير االرتباط المدني نصر مفلح ومسؤولون 
عن بلدية طولكرم ولجنة السالمة العامة واالرتباط العسكري والبيطرة والبيئة .

واســتعرض االجتماع ســبل مكافحة الخنازير والــكالب الضالة وكيفية القضاء 
عليها لما تســببه من خسائر ومخاطر مســتعرضين عدة خيارات منها إمكانية 
إطالق النار عليها أو استخدام مبيدات وسموم فعالة وهذا يتطلب التنسيق مع 
الجانب االسرائيلي وتكليف جهات مختصة بعملية المكافحة مع مراعاة السالمة 
العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة والحياة البرية خصوصا في حال استخدام 
مبيدات  سامة . واتفق الحضور على تكليف وزارة الزراعة ودائرة البيطرة بعمل 
دراســة حول هذا الموضوع وتحديد الوســائل العمليــة الممكنة للقضاء عليها 
بالتنسيق مع المجالس المحلية واتخاذ االجراءات الالزمة للحصول على وسائل 

المكافحة خصوصا من داخل الخط األخضر.
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