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 أبو ردينة يطلع المبعوث النرويجي على 
مستجدات االوضاع في االرض الفلسطينية

رام اهللا- وفا- اســتقبل نائــب رئيس الوزراء 
وزيــر االعالم نبيــل أبو ردينــه، بمكتبه في 
مدينــة رام اهللا امــس، المبعــوث النرويجي 
لعمليــة الســالم فــي الشــرق األوســط تور 
فنيســالند، بحضــور ممثلــة النرويــج لــدى 

فلسطين هيلدا هارالدستاد.
واطلــع أبو ردينه، الســفير الضيف، على آخر 
مستجدات االوضاع في االرض الفلسطينية، 
عقب تشــكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا على 
الموقف الفلسطيني الثابت والواضح برفض 
كل المشــاريع الهادفــة لتصفيــة القضيــة 
الفلســطينية، والتصدي لها وإفشالها وصوالً 
لتحقيق طموحات شعبنا بالحرية واالستقالل 
المســتقلة  الفلســطينية  دولتنــا  وإقامــة 

وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.
واوضح، ان زيارة الرئيــس االخيرة للقاهرة، 
ولقــاءه مــع الرئيس عبــد الفتاح السيســي، 
واجتماعــه مع وزراء الخارجية العرب في مقر 
الجامعــة العربية، أكدت علــى الدعم العربي 
المطلق للموقف الفلســطيني، ورفضها لكل 
المحاوالت والمشاريع التي تتناقض مع قرارات 
الشرعية الدولية ومبادرة السالم العربية، وان 
الســالم يتحقق من خالل احترام حق الشعب 
الفلســطيني بالحرية واالســتقالل على مبدأ 

حل الدولتين.
وشدد أبو ردينة، على اهمية الموقف االوروبي 
عامــة، والنرويجي خاصة فــي الضغط على 
إســرائيل لوقف انتهاكاتهــا المتواصلة بحق 
الشعب الفلسطيني، كاقتطاع رواتب عائالت 
الشــهداء واالســرى مــن امــوال المقاصــة 
الفلسطينية، مؤكداً ان الرئيس محمود عباس 
يعطــي االولويــة الكاملــة لعائالت الشــهداء 
واالســرى ولن نسمح بخصم قرش واحد من 

اموال الشعب الفلسطيني.
وثمن نائب رئيس الوزراء وزير االعالم، الدعم 
الذي تقدمه النرويج للشــعب الفلســطيني، 
ودورهــا فــي تنســيق المســاعدات الدوليــة 
مؤسســاتها  لبنــاء  لفلســطين  المقدمــة 
واقتصادهــا، وحرص فلســطين على تعزيز 

العالقات الثنائية بين الشعبين الصديقين.
وأكــد المبعوث النرويجي موقف بالده الداعم 
للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين، 
ودعــم الجهــود إلقامة دولة فلســطينية ذات 

سيادة.
وأشار، إلى ان النرويج ملتزمة بتقديم الدعم 
للشعب الفلسطيني، وزيادة التنسيق مع الدول 
المانحة لتقديم المزيد من المســاعدات لبناء 

المؤسسات الفلسطينية.

 أكد االلتزام المطلق بمنظمة التحرير وتنفيذ االتفاقيات الموقعة

األحمد: ال جديد في تصريحات هنية إال لغته الهادئة
رام اهللا- الحياة الجديدة- قال عضو اللجنة المركزية 
لحركــة فتح عزام األحمد، إنــه ال جديد في خطاب 
إســماعيل هنية الــذي ألقاه اليوم (أمس الســبت) 
سوى اللغة الهادئة، مؤكدا ضرورة االلتزام المطلق 

بمنظمة التحرير وتنفيذ االتفاقيات الموقعة.
وأضــاف األحمــد فــي حديــث تلفزيونــي، أمــس: 
«اســتمعت لكالم إســماعيل هنية، واعتبره كالما 
إيجابيا ولغة هادئة، وليس مثل اللغة التي سمعناها 
من قادة حماس خالل األيام الماضية، وفي موسكو 
وما بعدها من ردح، وهذا األسلوب نحن نرحب به، 

وسنبقى بعيدين تماما عن أسلوب الردح».
وأكــد األحمــد، أن التصريحات وحدهــا غير كافية، 
وهي تحتاج أوال إلى ضامن، منوها إلى أن المجلس 
الوطنــي كان واضحا قبل عام عندمــا أكد ضرورة 
انهاء االنقسام، والبدء على الفور بتنفيذ االتفاقات 

الموقعة، متسائال: «ما المانع من ذلك؟».
وتابع األحمد: «بصراحة أقول، الثقة مهزوزة بيننا، 
ســمعنا تصريحات من قبل مســؤولين في حماس 
فيهــا (ردح) غيــر معقــول على الرئيــس أبو مازن 
وحركــة فتح (وال أريد القول على عزام األحمد وأنا 
مسؤول العالقات الوطنية في الحركة)، والشخصنة 
الدائمــة لألمور، لذلك نريــد أن نزيل انعدام الثقة 

بيننا».
وأوضح األحمد، «لســنا بحاجة لحورات جديدة، بل 
تنفيــذ ما تم التوقيــع عليه، وهنــاك اتفاقات بين 
حركتي فتح وحماس، آخرها اتفاق 12/10/2017، 

مســتندا علــى كل ما ســبقه، اتفــاق 4/5/2011، 
وكل التفاهمات واالستدراكات وحتى اعالن وثيقة 
الوفاق الوطني 2006، التي أكدت- قبل االنقسام- 
أن منظمة التحرير هي الممثل الشــرعي والوحيد 
للشعب الفلســطيني، وهي التي تفاوض، إضافة 
لقرار الحرب والســلم الذي أكدنا عليه- عام 2014 
فــي قطر أثناء العدوان على غزة- بأنه قرار وطني 

وليس قرارا فصائليا».
وأكــد األحمــد، أن حمــاس لــم تلتــزم بــكل هذه 
االتفاقات، مشددا على أن حركة «فتح» تريد التزاما 
جادا وحقيقيا بضمانة مصرية بصفتها المكلفة من 

قبل األشقاء العرب.
وأضاف: «كنت آمل أن يقوم وفد حماس في موسكو 
وكذلــك الجهــاد االســالمي بالتوقيــع علــى إعالن 
موسكو الذي قال بأن منظمة التحرير الفلسطينية 
هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، 

والتصدي لصفقة القرن».
وشدد األحمد على أن القضية ليست قضية انفعاالت 
آنية، وال يجوز أن نتصرف في عز المعركة تصرفات 
خاطئة، مطالبا بالبدء بخطوات عملية عبر الشقيقة 
مصــر، منوهــا إلى أنــه ليس ســرا أن مصر لديها 

تحركات.
وحول التصدي لصفقة القرن، قال األحمد مخاطبا 
هنية: «أقول لألخ إســماعيل هنية وهو يعلم جيدا 
أنها على الصعيد الفلســطيني قد نفذت من جانب 
إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية منذ أكثر من 

عام، ونحــن ندفع الثمن ونقــاوم، وحجزت أموالنا 
وقطعت المســاعدات عنــا من اميــركا ومن الدول 
المتحالفــة معهــا، وتحملنا الضغــوط ألن القضية 
الوطنية ال تحتمل التأجيل، وهناك قرارات مجلس 
وطنــي واضحة نفــذت، وما زال البعــض منها لم 
ينفذ حتى اآلن، لكن قطعنا كل عالقتنا مع الواليات 

المتحدة األمريكية».
وحول دعوة ما يســمى (الهيئة الوطنية لمســيرات 
العــودة) الرئيس أبو مازن لزيــارة قطاع غزة، قال 
األحمــد: «الرئيــس أبو مازن ليــس بحاجة لدعوة، 
ومسيرات العودة تشارك بها حركة «فتح» بفاعلية، 
وعدد شهدائها فاق المئة، وأحد الناطقين باسم هذه 
المســيرات هو عضو مجلس ثوري في حركة فتح 
(عاطف أبو سيف)، لكنهم ضربوه بقضبان الحديد، 
وكاد أن يتم اغتياله أثناء الحراك الشبابي في غزة 

(بدنا نعيش)، وهو ليس طرفا في هذا الحراك».
وردا على سؤال حول التطبيع العربي، أكد األحمد: 
«موقفنا واضح من التطبيع، والرئيس ابو مازن كان 
كالمه واضحا في مجلس وزراء الخارجية العرب بأنه 
ال للتطبيع، وفي موسكو قلنا في المؤتمر الصحفي 
مؤخرا إنه حتى االصطفاف لتجنيد الفلســطينيين 
في مواجهة إيران هو أمر مرفوض بالنسبة لنا، ولن 
نقبل أن تستخدمنا الواليات المتحدة وإسرائيل في 
اصطفــاف ضد طهران رغــم خالفاتنا معها، ونحن 
ال نقبل تغيير اســتراتيجيتنا الوطنيــة التي أقرها 

المجلس المركزي».        

 «القدس المفتوحة» و«الديمقراطي الوطني» يعقدان مؤتمر «أنا أشارك لقضايا الشباب الفلسطيني»
رام اهللا- الحيــاة الجديدة- 
القــدس  جامعــة  عقــدت 
لمعهــد  ا و حــة  لمفتو ا
طنــي  لو ا طــي  ا يمقر لد ا
(NDI)، أمــس، مؤتمــر «أنا 
الشــباب  أشــارك لقضايــا 
الفلســطيني»، فــي مقــر 
الفلسطيني  الهالل األحمر 
برام اهللا، بحضور محافظ 
ليلــى  رام اهللا والبيــرة د. 
غنــام، وأ. د. يونــس عمرو 
رئيس الجامعة، وأ. ســامر 

سالمة وكيل وزارة العمل.
وبرنامــج «أنا أشــارك نحو 
شــباب فلســطيني فاعل» 
ينفــذ فــي (4) مــن فــروع 
جامعة القــدس المفتوحة: 
دورا، والخليــل، وســلفيت، 
وقلقيليــة، بهــدف تدريــب 
الطلبة، وهو برنامج دولي 
نفــذ في العديــد من الدول 
العربيــة، ويهــدف إلى بناء 
المشاركين  الطلبة  معارف 
وقدراتهــم ومهاراتهم في 
السياســي  العمــل  مجــال 

والممارســة الديمقراطيــة 
وصناعة القرار ضمن قالب 
وهــو  بحــت،  فلســطيني 
يشــمل مئــات الطلبــة من 
الفروع األربعة في مرحلته 

األولى.
وفــي مداخلتهــا حــول دور 
المشــاركة  فــي  الشــباب 
الحزبية والسياســية، دعت 
للتعبيــر  لشــباب  ا غنــام 
عــن رأيهم بشــكل فاعل، 
المعلومــة  عــن  والبحــث 
م  عــد و لصحيحــة  ا
االنقيــاد ألحــد، ليصبحــوا 
لألحــزاب  إيجابيــاً  رافــداً 
طنيــة  لو ا ت  لتنظيمــا ا و
المنضويــة  الفلســطينية 
تحت مظلة منظمة التحرير 
إلى  الفلســطينية، داعيــة 
أن تأخذ المرأة مكانتها في 

الحياة السياسية.
ووجهــت غنام تحيــة ألبناء 
شعبنا الفلسطيني، خاصة 
بالذكــر أســرانا القابعيــن 
االحتــالل،  ســجون  فــي 

داعية للوقوف إلى جانبهم 
والدعاء لهم للثبات في وجه 
االحتالل الذي يستهدفهم، 
كمــا قدمت التهانــي ألبناء 
المحتفليــن بعيــد  شــعبنا 

الفصح المجيد.
وقــال عمــرو، فــي افتتاح 
المؤتمــر: إن برنامــج «أنــا 
أشــارك» مميــز ويســاعد 
الطلبــة علــى معرفــة مــا 
يتحدثــون بــه فــي المجال 
السياســي، متمنياً التوفيق 
لهــذا البرنامــج، فهو يهيئ 
الظرف لتقوية الشباب في 
فــي  السياســية  النواحــي 

المجالس المختلفة.
وأضــاف أن البرنامج محفز 
ودافــع للشــباب لتعليمهم 
ة  لحيــا ا ك  معتــر علــى 
وتدريبهــم علــى الحديــث 

الطيب المهيب.
وشدد عمرو على أن الجامعة 
تعطي اهتمامها البالغ للرقي 
بأبنائها من طلبة وخريجين 
في المحافل كافة، مشــيراً 

إلــى أن رســالة «القــدس 
قــف  تتو ال   « حــة لمفتو ا
علــى النواحــي األكاديمية 
فحســب، وإنما هي رســالة 
مجتمعية وطنيــة متكاملة 
تصــب في خدمــة القضية 
الفلسطينية وتعزيز ودعم 
القيادة الفلسطينية في ظل 

التحديات الراهنة. 
وقال أشــرف الزغير، مدير 
الوطنــي  المعهــد  مكتــب 
فــي   (NDI) الديمقراطــي 
ن  و ســعيد »  : فلســطين
بتنفيذ هــذا البرنامج الذي 
يناقش قضايا الشباب بكل 
مهنية»، ناقالً تحيات مديري 
المعهد الوطني في اإلقليم 
تمكنهــم  لعــدم  والعالــم 
مــن الحضور نتيجــة عدم 
إصدار االحتالل اإلسرائيلي 
تصاريح لدخولهم.  وأضاف 
أن المعهــد لعــب دوراً مهماً 
في تعزيز الثقافة السياسية 
منذ إنشــائه ســنة 1994، 

بعيداً عن أي انحياز.

ثــم تحــدث عــن تطــورات 
جديــدة فــي برنامــج «أنــا 
أشارك» وكثير من التدريبات 
الجديدة التي ستطرح ألول 

مرة في فلسطين.
لطلبــة  ا كلمــة  فــي  و
المستفيدين من البرنامج، 
تحدثــت الطالبــة رؤى أبــو 
عرقوب، وقالت إن البرنامج 
ساعدنا على تكوين معرفة 
لنصبــح أكثــر فاعلية، فقد 
كان عبارة عن نقطة تحول 
الفكــري  الصعيــد  علــى 
معرفــة   لــدي و»أصبــح 
أكبــر  ومعلومــات بشــكل 
السياســية  القضايــا  عــن 
مواضيــع  ناقشــت  التــي 
وحقــوق  كالديمقراطيــة 
بــات،  النتخا وا اإلنســان 
وغيرهــا». وفــي الجلســة 
التخصصية التي عقدت في 
المؤتمــر وأدارها اإلعالمي 
إيهــاب الجريــري، تركــزت 
األوراق حــول محــاور عدة، 
تناول المحور األول «الشباب 

بيــن  المهنــي  والتعليــم 
القبول والعــزوف والنظرة 
المجتمعية»، وتحدثت فيه أ. 
وسام نخلة مديرة مدير عام 
التعليــم المهنــي والتقني 
فــي وزارة التعليم العالي، 
وعن محور «البطالة وسوق 

أ. ســامر  العمــل» تحــدث 
سالمة وكيل وزارة العمل. 
وعــن محور «دور الشــباب 
في النزاهة والشفافية في 
العمليــة السياســية وصنع 
القرار»، تحــدث أ. د. محمد 
شــاهين مســاعد رئيــس 

جامعــة القــدس المفتوحة 
لشؤون الطلبة.

حضر المؤتمر نواب رئيس 
ومســاعدوه،  معــة،  لجا ا
الفــروع، وعمداء  ومديــرو 
الكليــات، ومديرون عامون 

من مختلف أرجاء الوطن.

 الزق: رفضنا دعوة هنية لالجتماع ألننا لن نكون شهودا وال شركاء لنهج البدائل البائسة
غزة- الحياة الجديدة- اكد عضو المجلس المركزي، 
مسؤول جبهة النضال الشعبي في قطاع غزة محمود 
الــزق، رفض دعوة اســماعيل هنيــة لالجتماع الذي 
دعــا اليه، أمس، مع القوى السياســية في قطاع غزة 
لتشكيل هيئة عليا لمواجهة صفقة القرن في قطاع 

غزة، والضفة، والشتات.
وقــال الزق في بيان: ان هذا الرفض جاء من قناعتنا 
الراسخة بأن دعوة كهذه تأتي في سياق نهج البدائل 
البائســة التي تســتهدف وحدة شــعبنا، وتشكك في 
ممثله الشــرعي والوحيد منظمة التحرير، التي تقود 

نضال شعبنا في رفض صفقة القرن المشؤومة .

وأضاف: ان منظمة التحرير وقواها السياسية تخوض 
نضــاال سياســيا وميدانيا على كافــة الصعد المحلية 
الدولية والعربية إلفشــال المشــروع االمريكي الذي 
يســتهدف شــطب هوية شــعبنا الوطنية، مؤكدا أن 
من يدعــى مواجهة صفقــة القــرن االميركية عليه 
ان يخطــو الخطــوة المطلوبة بإنهاء االنقســام الذي 
يشكل الحاضنة االساسية لتمرير المشروع االميركي 
ومغادرة وهم صناعة كيان سياسي مستقل في غزة 
يأتي في ســياق ما تدعوا له هذه الصفقة بان تكون 
غزة هي الكيان السياسي للفلسطينيين بمواصفات 
أقل من دولة وأكثر من حكم ذاتي، التي تعتمد على 

االنقســام ونقله النفصال كمهمة اساســية وركيزة 
رئيســية لفرض هذا المشــروع االســود على شعبنا 
الفلســطيني .  واوضــح ان معظم القوى السياســية 
في قطاع غزة أبدت رفضا واضحا لدعوة تشكيل اطار 
سياسي تحت شعار مواجهة صفقة القرن استشعارا 
منها لخطورة نهج البدائل الذي يتغطى دوما بشعارات 
كبيــرة تخفى رغبة واضحة في االمعان بالســير في 
درب تعميق جرح االنقســام واضعاف الجهد الوطني 
وتشــتيته فــي مواجهــة المخططــات الســوداء التي 
تستهدف حق شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة 

السيادة وعاصمتها القدس.

(وفا)

 «االئتالف الوطني»: نرفض المشاركة
 في هيئة خارج مظلة منظمة التحرير

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- عبرت حركة 
االئتالف الوطني الفلسطيني أمس، عن 
رفضهــا للدعوات التي وجهــت للفصائل 
السياســية بالمشــاركة فــي اجتمــاع بما 
يســمى «مواجهة صفقة القرن وتشكيل 
هيئة مكونة من القوى السياسية لمواجهة 

صفقة القرن».
واعتبرت الحركة في بيان، ان هذه الخطوة 
خطيرة، نظراً لنهج البدائل الذي يتغطى 
بشعارات كبيرة تخفى الرغبة الواضحة في 
استمرار االنقسام واضعاف الجهد الوطني 
وتشتيته في مواجهة المخططات السوداء 
التي تســتهدف حق شــعبنا بإقامة دولته 
الفلســطينية كاملة الســيادة وعاصمتها 

القدس.
وتابعــت الحركــة: ان احــد اهــم وانجــع 
الوســائل في محاربة صفقــة القرن هو 
انهــاء االنقســام، الذي يشــكل الحاضنة 
االساســية لتمريــر المشــروع االميركي 
ومغــادرة وهــم صناعــة كيان سياســي 

مســتقل في غــزة، يأتــي في ســياق ما 
تدعــو له هــذه الصفقة بــان تكون غزة 
هــي الكيــان السياســي للفلســطينيين 
بمواصفــات أقــل مــن دويلــة وأكثر من 
حكم ذاتي، وتعتمد على االنقسام وصوالً 
النفصال كهدف اساسي، وركيزة رئيسية 
لفرض هذا المشروع التصفوي واالسود 
على شــعبنا، الســيما ان جــزءا كبيرا من 
المجتمــع الدولي في هــذا الوقت يهرول 
تجاه سياســة التطبيع مع االحتالل طوعاً 

لإلدارة االميركية وحلفائها.
ودعت الحركة للكف عن سياسة تسجيل 
المواقف االعالمية والمناداة بصوت الوحدة 

والشراكة الوطنية اعالمياً.
وشددت الحركة على ان منظمة التحرير، 
وكافة الفصائل التي تنضوي تحت ظاللها 
تخوض نضاالت  سياسية وميدانية على 
كافــة االصعــدة  المحليــة الدولية بهدف 
افشال المشروع االميركي الذي يستهدف 

قضيتنا وشطبها.

 التقى رؤساء الهيئات المحلية في محافظة جنين

وزير الحكم المحلي: لن يسمح للوزراء بتقديم مشاريع في البلدات والقرى إال وفق دراسات
جنين- الحياة الجديــدة- عاطف أبو الرب- قال وزير 
الحكم المحلي المهندس مجدي صالح إنه لن يسمح 
بتقديــم مشــاريع من قبــل الوزراء خــالل زياراتهم 
للبلدات والقرى، وإنما وفق دراسات تقدم من الهيئة 
المحليــة مع مراعــاة أهمية وجدوى هذه المشــاريع، 
وإن أية مشــاريع تقدم للهيئات المحلية ستكون وفق 
دراسات واضحة، وأن األساس في المشاريع الشفافية.

وأضاف صالح خالل زيارة لمحافظة جنين إن الحكومة 
ســتعمل على تعديل لوائح وإقرار أخرى بما يساهم 
بتعزيــز صمــود المواطنيــن، ورفع كفــاءة الخدمات 
المقدمة من الهيئات المحلية للمواطنين. وأشــار إلى 
أن الحكومة ســتعمل على تحقيق مبــدأ العدالة في 

المشاريع المقدمة من طرفها للهيئات المحلية.
وأشار إلى أن مديريات الحكم المحلي في المحافظة 
تقوم مقام الوزارة، وأنه لن يسمح بتجاوز أية مديرية، 
وإنما يكــون التواصل من خالل هــذه المديريات بما 
يكفــل المهنيــة فــي التعامل مــع مختلــف القضايا 
واالحتياجــات.   وقال وزيــر الحكم المحلي إن زياراته 
للمحافظــات تأتي انســجاماً مــع برنامــج الحكومة، 
وتوجيهات الرئيس أبو مازن أن تكون الحكومة حكومة 
ميــدان، ال حكومة مكاتب، وذلك خالل لقائه رؤســاء 

الهيئات المحلية في محافظة جنين. 
وأكد الوزير صالح أنه يقوم بزياراته هذه لالســتماع 
المباشــر مــن لالطــالع على الواقــع والتعــرف على 
االحتياجــات الضروريــة للهيئــات المحليــة بصــورة 
مباشــرة. ووعد بأن يتم العمــل لتعظيم الفائدة من 
إمكانيات الحكومــة ووزارة الحكم المحلي، من خالل 

تطويــر مســتوى األداء بمــا يســاهم لتعزيز صمود 
المواطنين. 

وأكــد أن الحكومة ســتعمل على تعزيــز دور الهيئات 
المحلية، من خالل توفير دعم وإســناد من الشــرطة 
واألجهــزة األمنيــة علــى قاعــدة تحقيــق المصلحة 
العامة، وضرورة وضع آليات تنظم العالقة، والتعامل 
بشــفافية ومهنية. وقال بأنه ســيتم عقد لقاءات مع 
قيادة الشــرطة والمؤسســة األمنية فــي أقرب وقت 

لتحقيق هذه الغالية.  
على صعيد آخر دعــا الوزير الهيئات المحلية لتقديم 
الموازنات، واعتبر أن عدم تقديم هذه الموازنات حتى 
اآلن مخالف للقانون. وحث الهيئات المحلية للمباشرة 

بتسوية أوضاعها في هذا المجال. 
وكان نائــب محافــظ جنين كمال أبو الرب اســتقبل، 
في مقر المحافظة، الوزير والوفد المرافق له، بهدف 
االطــالع على المعيقات التي تواجه الهيئات المحلية، 
واالحتياجات الالزمة لتحقيق تنمية في هذه الهيئات. 
وكان فــي اســتقبال الصالــح قائــد منطقــة جنيــن 
العميد ركــن محمد أبو هيفا، ومــدراء وممثلون عن 
األجهــزة  األمنيــة، ومفتي قوات األمن الفلســطيني 
الشــيخ محمــد صــالح، ومدير عــام الحكــم المحلي 
راغب أبو دياك، ومساعد المحافظ المهندس منصور 
الســعدي  وفصائل العمل الوطني، ورؤساء البلديات 

والشخصيات االعتبارية  وعدد من كادر المحافظة.
مــن جهته نقل أبو الرب تحيــات محافظ جنين اللواء 
أكرم الرجوب وتبريكاته للوزير لمناسبة توليه منصبه 
الجديد، وأشــاد  بالــدور المهم والحيــوي الذي تقوم 

به وزارة الحكــم المحلي في النهوض بواقع الهيئات 
المحلية والعمل على تطوير وتحسين أدائها والخدمات 
التي تقدمها للمواطنين؛ من أجل العمل ســويا على 
تحقيق طموحات المواطنين بتوفير الخدمات األساسية 
المقدمة من قبل الهيئات المحلية، وتنفيذ العديد من 
المشــاريع الضرورية، وإحــداث التغيير االيجابي في 
البنية التحتية التطويرية، والدفع بالعجلة االقتصادية 
نحــو األمــام  مــن أجل النهــوض بالواقع المعيشــي 
الفلسطيني وتعزيز صموده، والحفاظ على مقدرات 
أبناء شعبنا في مواجهة إجراءات االحتالل والمؤامرات 

التي تحاك ضد قضيتنا الفلسطينية لتصفيتها.
وفي الشأن ذاته استعرض أبو الرب الوضع العام في 
المحافظــة على كافة الصعد، والمعيقات التي تواجه 
عمــل البلديات، وضرورة تمكينها من القيام بمهامها 
التنموية بشكل أفضل. وأشار إلى الشكاوي التي ترد 
إلى مكتب المحافظ وتتعلق بمجملها بتحسين قطاع 
الخدمات وتوفير الخدمات األساسية. وتطرق أبو الرب 
إلــى الخطــة التنظيمية التي بدأتها مــع بلدية جنين 
واألجهزة األمنية المستدامة لتنظيم الحركة التجارية 
وإزالة مظاهر الفوضى والتعديات. وأضاف أبو الرب: 
إن  محافظة جنين مقبلة على نقلة اقتصادية جديدة 
للبدء فــي تنفيذ البنيــة التحتية لمشــروع المنطقة 

الصناعية الحيوية وغيرها من البرامج التنموية.
هذا وقد شملت زيارة الوزير مديرية الحكم المحلي 
ولقاء الهيئات المحلية في قاعة بلدية جنين واجتماع 
مع لجنة الخدمات الشــعبية لمخيم جنين، وافتتاح 

مشروع في الطيبة.        


