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خالل زيارة قام بها الى اخلليل

وفد برملاني أردني يؤكد على العالقة األخوية
الفلسطينية /األردنية ورفض االحتالل
اخلليل – مراسل ے اخلاص -أعرب الوفد البرملاني األردني الذي
زار مدينة اخلليل امس برئاسة النائب الدكتور بسام العمري عن أسفه
ملا يرتكب في مدينة اخلليل من انتهاكات وتضييق على املواطنني
الفلسطينيني وعلى وجه اخلصوص في بلدتها القدمية أك��دوا على
عمق العالقة الفلسطينية /األردنية و شراكة الدم و الوقوف إلى جانب
الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة و املساندة و املساعدة في حماية
املقدسات و األرض الفلسطينية .
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع الوفد برئيس بلدية اخلليل خالد
العسيلي وبحضور اعضاء من املجلس البلدي ومهندس املدينة توفيق
عرفة يرافقهم الدكتور نادر اخلطيب رئيس جمعية اصدقاء االرض
وعبد الكرمي شريتح مدير مشروع نهر االردن حيث زار الوفد اخلليل
مشاركته في مؤمتر للمياه في مدينة اريحا .
و استهل العسيلي اللقاء باحلديث حول العالقة الفلسطينية األردنية
واصفا اململكة األردن�ي��ة بالرئة من خ�لال التي يتنفس منها الشعب
الفلسطيني ومثمنا دور القيادة األردنية و الشعب األردني في الوقوف
إلى جانب القضية الفلسطينية و العالقة األخوية التي جتمع قيادة
الشعبني و صلة الدم و املصاهرة و اإلخوة التي تربط الشعبني .
و قال إن زيارتكم ملدينة اخلليل و املدن الفلسطينية األخ��رى لهي
رسالة عظيمة ألبناء الشعب الفلسطيني بتعبر عن التضامن األردني بكل
مستوياته الشعبية و الرسمية مع الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة
وندعوا ملزيد من هذه الزيارات التي تشكل تعميقا ألواصر العالقات و
حتقيقا لألهداف املبنية على أساس املصلحة املشترك و الهدف الواحد و
أن قوة األردن و سالمتها من قوة القضية الفلسطينية و سالمتها .
كما حت��دث ع��ن التحديات التي ت��واج��ه بلدية اخلليل م��ن خالل

تقسيم املدينة و ما تفرضه سلطات االحتالل من تضييق على املواطن
الفلسطيني و ما تعكسه من حالة سلبية على العجلة االقتصادية واحلياة
اليومية وم��ا تشكله من زي��ادة األع�ب��اء التي تلقى على عاتق املواطن
الفلسطيني و ما تستبيح فيه قدسية احلرم االبراهيمي الشريف الذي
حولته الى ثكنة عسكرة بفعل اجراءاتها االمنية .
وبني العسيلي للوفد ما حققته بلدية اخلليل في السنوات املاضية
من تشبيك و عالقات دولية و عربية اسهمت في وضع اخلليل وواقعها
السياسي و التاريخي على اخلريطة العاملية و ايصال صورة ما يجري
على االرض بحقيقته الى ال��راي العام العاملي و اظهار زيف االدع��اءات
التي حتاول اسرائيل تسويقها للدول الغربية حول واقع مدينة اخلليل
و حقهم التاريخي فيها .

العمري رئيس الوفد

من جانبه أع��رب النائب العمري عن سعادته و إخ��وان��ه لزيارتهم
فلسطني ومدينة اخلليل وقال ان املشاهدات على االرض تعطيك االنطباع
احلقيقي عما يجري و ال بد من االستمرار بزيارة فلسطني لدعم صمود
اهلها الذين بهمتهم نؤمن ان االحتالل سيزول حتما و ستعود االرض
الصحابها  .و أضاف العمري نحن في األردن جسدنا العالقات الوحدوية
بني األردنيني و الفلسطينيني وهذه الزيارة هي دعم إلخواننا و أشقائنا
الفلسطينيني وقد اصبحنا حاال و احدا و عالقات مترابطة و متجذرة
ملا يجمعنا من أواصر الدم و املصاهرة.
و بعد اللقاء توجه الوفد في زيارة ميدانية للبلدة القدمية و احلرم
االبراهيمي الشريف لالطالع عن كثب على واقع املعاناة التي يعيشها
الفلسطينيون جراء سياسات االحتالل و تواجد املستوطنني

أدباء أردنيون يصدرون كتابا عن ناجي العلي
مبناسبة مرور ربع قرن على اغتياله
عمان -منير عبد الرحمن  -اصدر ادباء وكتاب اردنيون كتابا
حديثا عن الراحل ناجي العلي يشكل اضافة نوعية للقراء واملهتمني
بالراحل الكبير .
ويقول الكتاب  :في الثاني والعشرين من ّ
متوز  ،1987أطلقت يد
آثمة النار من كامت الصوت على رسام الكاريكاتير الفلسطيني ناجي
العلي في أح��د ش��وارع لندن ،حيث أسلم ال��روح في  29آب..1987
ومبناسبة م��رور رب��ع ق��رن على غيابه ،وإمي��ان� ً�ا من املثقفني بدور
الكلمة وأهميتها في معركة التحرير ،صدر عن دار البيروني للنشر
والتوزيع في العاصمة عمان وبدعم من الصالون الثقافي األندلسي/
ٌ
العلي..نبض لم يزل فينا) وهو من إعداد
كندا ،كتاب بعنوان (:ناجي
الشاعر والناقد نضال القاسم والناقد سليم النجار والشاعر والروائي
أحمد أبو سليم.
وقد جاء هذا الكتاب التذكاري ليقدم حتية ود ومحبة ووفاء
ً
دفاعا عن احلرية
لواحدٍ من رج��االت األم��ة األح��رار الذين قضوا
والكرامة.
ً
كاتبا ،هم (:أحمد ابو
واحتوى الكتاب  ،على مشاركات لعشرين
سليم ،أحمد الطراونة ،أحمد طملية ،أديب ناصر ،إنصاف قلعجي،
د.باسم سرحان ،حسني نشوان ،د.حكمت النوايسة ،رشاد أبو شاور،
سامية العطعوط ،عبد العزيز السيد ،عبد الله ح�م��ودة ،غازي
انعيم ،محمد كعوش ،موسى حوامدة ،نضال القاسم ،هاشم غرايبة،
وهشام عودة).
وأشارت الدراسات املنشورة في الكتاب  ،إلى أن ناجي العلي كان

يحارب على كل اجلبهات ،املعلنة ،واخلفية ،وهو نبت فلسطيني
عربي بإمتياز ،وليس وليد ًا ملنظمة ،أو حللقة نضالية ،أو حزب
سياسي ،وخالل رحلته التي استمرت نحو ربع قرن أجنز ما يزيد على
 15ألف لوحة خالل عمله في "الطليعة" و"السياسة" ,و"القبس"
(الكويت) ،و"السفير" اللبنانية ،وكان شاهد ًا على أهم األحداث
العربية والعاملية ،وقد شكلت رسوماته مدونة ،وتاريخ للمقاومة
ً
يقظا
واملعاناة التي يعيشها الشعبني الفلسطيني والعربي ،وك��ان
لكل األسباب التي تقف في مواجهة حركة التحرر العربي ،ناقد ًا
الدكتاتورية لألنظمة وق�ي��ادات ال�ث��ورة ،والسماسرة الذين نبتوا
كالفطر والرجعية العربية التي ساومت على احلق العربي.
وعلى الرغم من أن مواقف ناجي العلي قد تسببت له بالكثير
من املتاعب  ،إال أنه لم يكن يلني وكان يرى في رسم الكاريكاتير
ً
ً
ً
وموقفا اجتماعيا من
سياسيا من القضية الفلسطينية،
موقفا
احلياة ،وظل كما بدأ فلسطينيا صارما حادا ال يقبل التراجع وال
االنحناء ،وكانت خطورته تكمن في جرأته ،حيث كان يسمي اخلونة
بأسمائهم دون مواربة.
ً
وحارسا
وق��د ك��ان ناجي العلي حقيقة مطلقة ال تقبل اخلطأ،
ً
رقيقا ال يكره أحد ًاَّ ،
َّ
لكنه ال يساوم على
للجنة من النهر إلى البحر.
ً
يحب إال اخلطوط التي تسير بشكل
مثقفا ال
حدود فلسطني ،كان
ُّ
ً
صادقا َّ
حتى املوت ،وكان يؤمن أن نقاء الثورة
مستقيم نحو فلسطني،
ً
ً
ً
ً
وخارجا على
ومحرجا،
وجارحا،
جريئا،
ضمانة نقاء الثوار ،لذلك كان
املألوف ،كان ثائرا.
االحد 2012/9/16

خالل افتتاحه مؤمتر االمراض املزمنة في البيرة

Sunday 16 September 2012

عابدين يدعو الى التغذية السليمة للوقاية من االمراض
خماش  %20 :من طالبنا يعانون السمنة ويحتاجون الى تدخل فاعل
البيرة  -خالد عمار  -دع��ا وزي��ر الصحه
الدكتور هاني عابدين املجتمع الفلسطيني
ال ��ى ض� ��رورة االه �ت �م��ام ب��ال�ت�غ��ذي��ه السليمه
للمحافظه على صحتهم من االمراض املزمنه
التي تهدد العالم .
جاء ذلك خالل افتتاحه اعمال مؤمتر "
الصحه والتغذيه واالم��راض الفقيره " الذي
نظمته مؤسسة " ج��ذور " ل�لامن��اء الصحي
واالجتماعي ام��س مبشاركة وح�ض��ور خبراء
ومختصني محليني واجانب .
وق��ال ل " ے "  :ان ه��ذا امل��ؤمت��ر مهم
جد ًا حيث ان االمراض املزمنه هي شائعه اآلن
في مجتمعاتنا التي نعتبرها في طور التطور
وليست مجتمعا متقدما كما في الغرب ولكن
الغرب واملجتمعات الفتيه التي تتطور هي في
نفس القارب كلها تعاني من االم��راض املزمنة
وبنفس النسب أي ان  %60من الناس يعانون
من االمراض املزمنه وكلها تتلخص في امراض
السرطان والقلب والشرايني والسكري وامراض
ً
طبعا هناك ام��راض اخرى
اجلهاز التنفسي ،
لكن هذه االهم وتقدر بحوالي  %60من االمراض
املزمنه في مجملها .
واضاف  :ان معظم هذه االمراض نستطيع
ان نتغلب عليها ليس بالعالج وح��ده وامن��ا
ب�ع�م��ل اش �ي��اء من�ن��ع م��ن ح��دوث �ه��ا م��ن ب ��اديء
االمر وهذا هو ما يجب ان يتعرض له املؤمتر
وخاصة من ناحية التغذية الن هذه االخيرة
لها دور مهم واساسي واذا انتبهنا اليه ونصحنا
الناس في استعمال ما نقوله االكثار من اكل
الفواكه واخل�ض��ار والتخفيف م��ن امل��واد التي
فيها الكوليسترول والدهون العاليه املشبعه ،
كل هذه بدورها تؤدي الى نقصان حوالي %40
من هذه االم��راض  ،وهذا مهم جد ًا في نظري
ً
وايضا يصب في مصلحة ميزانية الدولة وفي
تطور الدولة الن اخلسارة الكبرى التي حتصل
نتيجة هذه االمراض املزمنة وتعطيل الناس
ً
سلبا على
عندما يصابون ف��ي عملهم تؤثر
االقتصاد الوطني .
وحث الوزير عابدين املسؤولني والقياديني
ان يكونوا ق��دوة حسنة ليحتذي بهم الناس
وي�ت�ب�ع��وه��م لتنفيذ ال�س�ي��اس��ات وال��دع��وات
التوعوية  ،مشير ًا في ه��ذا السياق ال��ى قرار
منع التدخني ف��ي االم��اك��ن العامة وال ��وزارات
واملؤسسات ومعظم املوظفني يدخنون وهذه
ص��ورة سلبيه ام��ام الناس فيما يتعلق مبنع
التدخني  ،لقد كان في ودي ان ارى نسبة اكبر
في الشرائح القيادية ميتنعون عن التدخني
حتى يكونوا قدوة فاعلة ومؤثره على غيرهم
من الناس .
وقال عابدين  :هناك سياسات واضحة في
مجال الصحة والتغذية لكن جند صعوبات في
تطبيق هذه السياسات ونحاول ان نقنع الناس
 .وف��ي ح��ال اقتنع اجلمهور بهذه السياسات
نكون ق��د تقدمنا نحو االه ��داف والتطلعات
ً
مضيفا  ":ان وزارة الصحة لها دور
املنشودة ،
مهم في ترجمة ه��ذه السياسات على االرض
لكنها ال تستطيع القيام بذلك لوحدها  ،فهذه
مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتعاون

جميع الوزارات واجلهات املختصة .
وقالت الدكتوره سلوى جناب مديرة مؤسسة
" ج��ذور"  ،ان ه��ذا هو املؤمتر اخلامس الذي
ت �ع �ق��ده امل��ؤس �س��ة م��ع ال �ش��رك��اء وع �ن��وان��ه ":
االمراض املزمنه "  ،وقد بدأنا املؤمترات عام
 2004وحتدثنا عن االستراتيجيات وفي املؤمتر
الثاني حتدثنا عن مشاكل التغذيه واوض��اع
الطواريء واملشاكل الناجتة عن التغذية بسبب
التغيرات الدميوغرافية املوجودة في مجتمعنا
في الوقت ال��ذي يوجد عندنا ام��راض الدول
النامية واالم��راض الغنية واالم��راض الناجتة
عن س��وء التغذية والسمنة وتناول التغذية
السريعة  ،كل هذه عوامل مختلفه ممكن ان
تؤثر على حياة االنسان  ،واملؤمتر السابق كان
ح��ول صحة ط�لاب امل���دارس  ،وب��ال�ت��ال��ي نحن
نحاول ان نربط هذه املؤمترات بعضها ببعض
الن ال�ت�غ��ذي��ه ه��ي م��ؤش��ر للصحه وه ��ذا مهم
ج��د ًا  ،في فلسطني ومنطقة الشرق االوس��ط
محظوظني بوجود الفواكه واخلضار وطبيعة
الزراعه في البلد والنشاط اجلسمي هذا سبب
ان تكون االم��راض املزمنه تكون قليله  ،لكن
نتيجة للتغيرالسريع في املجتمع الفلسطيني
بسبب زيادة نسبة الشباب والوجبات السريعه
والسمنه وقلة احلركة وتغير العائله من ممتدة
ال��ى ن��ووي��ة  ،ك��ل ه��ذه التغيرات لها تأثيرات
طويلة االمد وبالتالي مهم جد ًا ان نبدأ حماية
اطفالنا من االمراض الصامته وعندما تظهر
فإنها تظهر على شكل مضاعفات من الصعب
حلها  ،وهذا يشكل عائق كبير للنظام الصحي
وتكلفة عاليه  ،والوقايه منها سهله تبدأ من
فترة احلمل وقبله والرضاعه الطبيعيه تقلل
نسبة االصابه في السكري واالم��راض املزمنه
والتغذيه في املدارس كتناول الطعام الصحي
 ،وك��ذا احل��ال العمل على احل��د م��ن التدخني
واالرجيله  ،والتركيز على الرياضه والتشجيع
على املشي .
واش��ارت جناب الى ان برامج التدخل تبدأ
بناء على دورة احلياة و" جذور " تلتزم بهذه
ً
البرامج وق��د ب��دأن��ا بوضعها مثل ب��رام��ج االم
احلامل والرضاعة الطبيعية ووضع املناهج في
كليات التمريض واجلامعات  ،وبرامج التعاقد
مع مؤسسات نسوية في القرى لتصنيع طعام
صحي ف��ي امل ��دارس وه��ذا امل�ش��روع ك��ان رائ��دا ،
باالضافة الى ذلك الوقاية من مرض السكري
وال �س��رط��ان وم �ن��ع ال �ت��دخ�ين وادخ � ��ال ب��رام��ج
الرياضة للنساء وتشجيع املشي ونحن نطرق
امل��ؤس�س��ات بكل ان��واع�ه��ا ف��ي ال �ق��رى لتشجيع
الرياضة  ،و" ج��ذور " بحاجة الى دعم اكبر
ً
دائما ان
من مؤسسات املجتمع املدني ونسعى
نعمل مع وزارة التربية ووزارة الصحة ووكالة
الغوث لتعميم هذه التجارب ومع االكادمييني
لدراستها .
وقالت ان االمراض املزمنة في منطقة الشرق
االوسط وحسب االحصائيات  ،ستصل قريب ًا الى
 %40وهذا مؤشر خطير جد ًا  ،واذا لم نعمل على
الوقاية عبرالبرامج الفاعلة فإنه ستكون هناك
مشاكل كبيرة سواء على النظام الصحي او املالي
او على الناس بشكل عام .

وقال الدكتور اميه خماش مديرالصحة في
وك��ال��ة ال �غ��وث ل" ے "  :ان ه��ذا اح��د اهم
املؤمترات التي حتصل في فلسطني بشكل دوري
النه يضع موضوع التغذية مبفاهيمها الشاملة
والضرورية على االجندة الفلسطينية ويحاول
ان ي��دخ��ل م��ا ه��و ج��دي��د ف��ي ع��ال��م ال�ت�غ��ذي��ة
للبرامج الفلسطينية واهميته تكمن بوجود
اكثر من عشر خبراء على املستوى العاملي من
اميركا وبريطانيا والسويد وكولومبيا واملكسيك
وغواتيماال وارمينيا  ،لذلك نحن نتطلع على
جت��ارب العالم الن��ه ب��دون ه��ذا امل��زي��ج وال�ت��زاوج
والعالقه ال نستيطع ان نتطور وفي نفس الوقت
ه�ن��اك خ�ب��راء فلسطينيني سيقومون بعرض
اوراقهم بوجود اخلبراء وهذه فرصة ملناقشتها
واعطائها الدعم العاملي .
واض��اف  :طوال الفترات املاضية كانت هذه
املؤمترات تتناول سوء التغذية وبالتحديد فقر
ال��دم وفقر االم�لاح وامل�ع��ادن الدقيقة املوجودة
ع�ن��د الفلسطينيني  ،ن �ظ��ر ًا مل��ا نسميه االم��ن
الغذائي واليوم نشاهد مشكلة جديدة ونقول
ازدواج��ي��ة امل�ش��اك��ل الصحية وب�خ��اص��ة مشكلة
السمنة وه��ي قابلة للزيادة بشكل كبيرجد ًا
وسوف تؤدي الى عواقب وخيمة في املستقبل ،
واملؤمتر سوف يطرح العالقة بني التغذية وبني
االمراض املزمنة ومسألة البدانة التي اصبحت
وب��اء في فلسطني وك��ل منطقة الشرق االوس��ط
وحسب الدراسات هناك حوالي  %20من طالب
امل ��دارس يعانون م��ن السمنة  ،وه��ذا ي��ؤدي الى
السكري والضغط وامراض القلب  ،واكثر من %18
من مرضانا في وكالة الغوث يعانون من امراض
غير سارية وهذه عواقبها وخيمة تترك حوالي
 %12م��ن امل��رض��ي تسبب العجز وال��وف��اة املبكره
وخ��اص��ه ب�ين ف�ئ��ات عمرية صغيره مم��ا يؤثر
على االقتصاد الفلسطيني وعلى النظام الصحي
الفلسطيني .
واعتبر خماش ان اسباب السمنه بالتحول
السريع بالنمط احلياتي االستهالكي  ،هناك
حتول نحو املنتوجات السريعه واملعلب والتي
تؤثر في طبيعة االطفال واالنسان واالهم هو
جلوس االطفال حول التلفاز واحلاسوب  ،وعدم
النشاط البدني والظروف النفسية .
وكان مدير عمليات وكالة الغوث سانشيز
فيلبي  ،ق��د حت��دث ع��ن خطر ارت�ف��اع وتيرة
االم�� ��راض ال �س��اري��ة وم �ن �ش��أه��ا ن�ت�ي�ج��ة س��وء
التغذية  ،م��ؤك��د ًا ح��رص وك��ال��ة ال�غ��وث على
املشاركة في البرامج واجلهود املبذولة للحد
من هذه االمراض.
وأكدت ممثلة "اليونيسيف" جني جوش ،
اهمية الرضاعة الطبيعية ودمج التعليم في
البرامج الصحية .
وقال ممثل جامعة كولومبيا البروفيسور
ري �ت �ش��ارد دي�ك�ن�ب��وم  ،ان ج��ام�ع��ة كولومبيا
قدمت بعثات للفلسطينيني ملتابعة موضوع
التغذية في اط��ار التعاون املشترك لتحقيق
التطلعات  ،مشير ًا ال��ى البحث ال��ذي قامت
ب��ه مؤسسة " ج��ذور " وال ��ذي سيتم سحبه
واالس�ت�ف��ادة من ه��ذه التجربة الفلسطينية
لنقلها الى ارمينيا .

قريع :ال نريد مفاوضات متنح
إسرائيل غطاء لتهويد القدس
ولالستمرار في االستيطان
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Sunday 16 September 2012

الرئيس اللبناني:

حتقيق الدميقراطية في العالم العربي
يتطلب اشراك املسيحيني في احلياة السياسية

القدس  -من محمد ابو خضير  -قال احمد قريع (ابو عالء) عضو اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير
انه اذا توافرت الشروط املوضوعية الالزمة لنجاح عملية املفاوضات الفلسطينية  -اإلسرائيلية على اساس
ومرجعيات عملية السالم والشرعية الدولية  ،فليس هناك من يعارض العودة الى طاولة املفاوضات ".
وقال قريع في تصريح خاص ب( القدس )  ":ان القيادة الفلسطينية تريد عودة على اسس الشرعية
الدولية ومرجعيات عملية السالم  ،اما العودة الى املفاوضات من اجل املفاوضات فهي مضيعة للوقت واهدار
للحقوق " .واضاف  ":نحن مع مفاوضات سليمة موضوعية على اسس الشرعية الدولية حتقق الهدف منها
وهو انهاء احتالل عام  1967واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ".
وتابع "ابو عالء" :اما إذا كانت إسرائيل تريد مفاوضات من اجل املفاوضات ولتوفير الغطاء لالنتهاكات
التي تقوم بها من تهويد القدس وتهجير اهلها واالستمرار في االستيطان والتوسع االستيطاني في القدس
وارجاء الضفة الغربية فال نريد ان نوفر لها الغطاء واملشاركة في مفاوضات ال طائل منها ".

املالكي :حترك أمريكي/أوروبي
ملنع انهيار السلطة الفلسطينية

رام الله(-د ب أ) -قال وزير اخلارجية الفلسطيني رياض املالكي امس إن إعالن اإلدارة األمريكية واالحتاد
األوروبي تقدمي مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية يستهدف منع انهيارها.
وذكر املالكي لإلذاعة الفلسطينية الرسمية ،أن حتركات واشنطن وأوروب��ا تستهدف جتنب السيناريو
األسوأ لتفادي التعامل مع شعب يعيش بشكل كامل حتت االحتالل ،في إشارة إلى إمكانية انهيار السلطة
الفلسطينية .وأضاف "واضح أنه بعد بدء احلراك الشعبي في فلسطني خالل األيام األخيرة شعرت اإلدارة
األمريكية أن عليها التحرك قبل أن تصبح األمور بشكل اسوأ ".
لكن املالكي رأى أن واشنطن تتحرك " من أجل إنقاذ الوضع اإلسرائيلي وليس إنقاذ الشعب الفلسطيني
والوضع الفلسطيني" .وأعلنت وزارة اخلارجية األمريكية أنها تعمل جهدها إلقناع الكوجنرس بتحويل 200
مليون دوالر خلزينة السلطة الفلسطينية بعد جتميدها منذ شهور.
وقالت املتحدثة باسم اخلارجية األمريكية فيكتوريا نوالند ردا على سؤال حول تقدمي املساعدة املنتظرة
للفلسطينيني "نحن مقتنعون بأن هذا املال يجب أن يذهب إلى الفلسطينيني ونحن نعمل مع الكوجنرس
على هذا األمر" .كما أعلنت املفوضية األوروبية أمس االول أن االحتاد األوروبي سيضاعف مساعداته للتنمية
الفلسطينية والسلطة الفلسطينية إلى مثليها لتبلغ  200مليون يورو في عام .2012
واندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة في مدن الضفة الغربية مناهضة للسلطة الفلسطينية بسبب
سوء األوضاع االقتصادية والغالء املعيشي .وتعاني السلطة الفلسطينية من عجز مالي في موازنتها للعام
اجلاري يصل إلى أكثر من مليار دوالر بسبب نقص املساعدات اخلارجية والقيود اإلسرائيلية على االقتصاد
الفلسطيني .وقال املالكي إن حجب األموال األمريكية عن السلطة الفلسطينية "يأتي كعقاب لها على قرارها
بالتوجه إلى اجلمعية العامة لألمم املتحدة " املقرر الشهر اجلاري.

الشبيبة الفتحاوية تستقبل األسير احملرر
عالء دنديس عضو قيادتها في الضفة
جنني  -علي سمودي  -استقبلت الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية األسير احملرر عالء دنديس
مسؤول وحدة مجالس احتاد الطلبة في سكرتاريا الشبيبة مبفوضية التعبئة والتنظيم للمحافظات الشمالية
بعد انتهاء محكوميته لست فترات متتالية من احلكم االداري اجلائر وقضائه سنتني وثمان شهور متتالية
في السجون االسرائيلية .وشاركت مجالس الطلبة والهيئات االدارية للحركة في اجلامعات الفلسطينية
باستقبال دنديس في معبر الظاهرية ،وهنأت سكرتاريا الشبيبة الفتحاوية في الضفة على لسان رئيسها
حسن فرج االسير احملرر عالء دنديس وأثنت على تاريخه احلافل باالجنازات الطالبية والنضالية في جامعة
بوليتكنك فلسطني وسجون الظلم االسرائيلي ،واكدت على مضيها قدما في مشروعها النقابي والوطني رغم
كل الظروف التي مير بها شعبنا وحركتنا بسبب سطوة احلكومة االسرائيلية على مقدرات شعبنا وشبابه.
وأكد فرج على ضرورة االلتفاف حول قضية االسرى من جديد بصفتها اجلامعة لهموم شعبنا بكافة
انتماءاته السياسية ،موجها شكره واعتزازه بكوادر حركة الشبيبة الطالبية مبعظم جامعات الوطن وجامعة
بوليتكنك فلسطني الذين يثبتون بكل املراحل التزامهم جتاه مناضلي احلركة وهو ما ظهر جليا باالستقبال
املشرف لعضو سكرتاريا الشبيبة االسير احملرر عالء دنديس .وأكد عيسى ابو اسنينة رئيس مجلس طلبة
البوليتكنك أن مجلسه ماض مبا أجنزه عالء دنديس حينما كان رئيسا للمجلس لدورتي ،2009- 2006
مثمنا جهود الكوادر وابناء اجلامعة باالستقبال املشرف لدنديس.

تأهب الشرطة االسرائيلية
خالل فترة األعياد اليهودية
القدس  -اعلنت الشرطة االسرائيلية حالة التأهب بعد استكمال استعداداتها الستقبال
االعياد اليهودية خالل فترة اعياد ايلول وتشرين االول مبا فيها رأس السنة العبرية ويوم
"الغفران" و"العرش" والتي تبدأ صباح اليوم االحد وحتى العاشر من تشرين االول املقبل.
ذكرت ذلك الناطقة باسم الشرطة االسرائيلية لالعالم العربي لوبا السمري في بيان خاص
بهذه املناسبة.

وزير جورجي يزور مستوطنات نابلس ويقول :

انا هنا بني اصدقائي وشركائنا االستراتيجيني
القدس  -نابلس  -حتت عنوان " املستوطنون كسروا احد احملرمات"  ،قالت مصادر ميينية اسرائيلية ،
ان املستوطنني جنحوا في تسجيل خرق دبلوماسي خطير حني متكنوا من اقناع وزير الشتات في جورجيا
بزيارة مستوطنة شمال الضفة الغربية والتقاط الصور معه .
ويدور احلديث عن الوزير بوبونا دوديتايا الذي ّ
حل ضيفا على املجلس االستيطاني " شومرون " في
الضفة الغربية  ،بل انه قام بجولة هناك والتقى مع رئيس املستوطنة جرشون مسيكا .
واعتبر املستوطنون في مواقع اخبارية الكترونية تابعة لهم  ،ان زيارة وزير اجنبي ملستوطناتهم رغم
كل املقاطعة الدولية  ،يشكل انتصارا عظيما .
وقد رافقه في الزيارة الى مستوطنات نابلس  ،مسؤول االعالم في املستوطنات يولي ايدلشتاين ومدير
عام االعالم رونان بلوت اللذان اصطحبا وفدا دبلوماسيا كبيرا من سفارة جورجيا ايضا في هذه الزيارة .
ويتضح ان الزيارة شملت املنطقة الصناعية في مستوطنة "ارئيل" املسماة "باركان" ومستوطنتي "ايتمار"
و"رحليم" ومزرعة "جفعات عوالم " .
والالفت لالنتباه ان الذي قاد الزيارة وكان الدليل للضيوف  ،هو بوعاز هعتسني من الوحدة االستراتيجية
ملستوطنات شومرون  ،بحضور الوزير يوسي داجان ورئيس مجلس مستوطنات "شومرون" جرشون مسيكا
.
وقال مسيكا امام الوزير اجلورجي  :ان نابلس " شومرون " هي مظلة " االمة االسرائيلية "" وان شعب
اسرائيل منا وعاش هنا وضربت جذوره في االرض واننا اذ نبني املستوطنات هنا امنا ننفذ مشيئة الله !!
واضاف  :ان ااملسافة من غرب النهر الى البحر هي  70كم وان شومرون ( شمال الضفة ) تبلغ  55كم من اصل
 70وال يبقى السرائيل من دونها سوى  15كم فقط !
واالغرب ان الوزير اجلورجي انفعل وقال كلمة جاء فيها :
"ال مشكلة عندي ان اكون هنا  ،فأنا هنا بني اصدقائي وشركاءنا االستراتيجيني بل انني اكتشفت ان بيننا
عوامل مشتركة كثيرة " .وراح الوزير يتكلم دون ان يأبه حلساسية زيارته ملستوطنات على اراضي محتلة
فقال مادحا الزراعة وصناعة النبيد  ":ان الشعب اجلورجي من اقدم شعوب االرض في صناعة النبيد وكل
اسرة جورجية عملت في ذلك حتى اسرة الرئيس نفسه وانه جرى اكتشاف كتاب تناخ قدمي في جورجيا
وعدة كنس يهودية قدمية ما يثبت ان الشعب اجلورجي مضياف واستضاف اليهود في اوروبا" .

د .ناجي يدعو الدول العربية لاليفاء
بالتزاماتها جتاه دعم موازنة السلطة

القاهرة  -وجه وزير االقتصاد الوطني د .جواد ناجي  ،عبر مجلس وزراء املجلس االقتصادي
ً
عاجال ال��ى ال��دول العربية الشقيقة ب�ض��رورة االيفاء
واالجتماعي املنعقد في القاهرة  ،ن��داء
بالتزاماتها جتاه دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ،كي تتمكن من جتاوز االزمة اخلانقة
التي متر بها.
وشدد ناجي خالل مداخلته في أعمال الدورة الـ 90ملجلس وزراء املجلس االقتصادي واالجتماعي ،
على ضرورة قيام الدول العربية بتقدمي مساعدات مالية عاجلة وطارئة متكن املواطن الفلسطيني
من الصمود على أرضه ومواجهة كافة التحديات التي تستهدف القضية الفلسطينية.
وحتدث ناجي الذي مثل وفد فلسطيني في املجلس ،عن الوضع االقتصادي الفلسطيني الراهن،
واألزم��ة املالية اخلانقة التي متر بها السلطة الوطنية ،واألسباب التي ادت الى تصاعد الوضع
االقتصادي الراهن ،ابرزها االج��راءات االسرائيلية التي حتد من امكانيات السلطة الوطنية في
استخدام مواردها الطبيعية الغراض التنمية ،خاصة فيما يتعلق باالرض واملياه ،واإلج��راءات
التي تقيد حرية حركة البضائع والسلع من والى فلسطني  ،وحتى داخل فلسطني.
وقال وزير االقتصاد ":ان ارتفاع اسعار السلع االساسية في االسواق العاملية انعكس سلب ًا على
االوضاع االقتصادية في فلسطني بشكل عام وعلى املواطن بشكل خاص ،خصوص ًا في ظل تراجع
دخل الفرد ،كما ان االزمة املالية التي تعيشها السلطة الوطنية منذ فترة نتيجة عدم ايفاء املانحني
بالتزاماتها في دعم موازنة السلطة الوطنية زاد من حجم العجز ،مما ادى الى ارتفاع حجم املديونية،
فهذه االسباب مجتمعة بالتأكيد لعبت دور اسياسيا في تأزمي الوضع االقتصادي الراهن.
وناقش وزراء املجلس االقتصادي واالجتماعي  ،مجموعة من القضايا ذات العالقة بالعمل العربي
املشترك  ،وحظي الوضع االقتصادي الفلسطيني بإهتمام املجلس الذي ادرجه ضمن اعماله .
وفي اعقاب مداخلة الوزير د .ناجي  ،اصدر وزراء املجلس االقتصادي واالجتماعي قرار ًا يطلب
فيه من ال��دول العربية الشقيقة االس��راع في تسديد التزاماتها املالية اجتاه السلطة الوطنية
الفلسطينية.

بيروت /رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري لدى لقائه البابا بندكتوس السادس عشر في قصر بعبدا الرئاسي امس.
ب��ي��روت ( -د ب أ) -ال �ت �ق��ي ب��اب��ا ال�ف��ات�ي�ك��ان
ب�ن��دي�ك��ت ال��س��ادس ع�ش��ر ام ��س ق���ادة مسيحيني
ومسلمني وكذلك دبلوماسيني أجانب خالل اليوم
الثاني من زيارته للبنان وألقى كلمة أكد فيها على
احلريات الدينية.
وق ��ال ال�ب��اب��ا ف��ي كلمة أل�ق��اه��ا ف��ي وج ��ود ق��ادة
لبنانيني مسيحيني ومسلمني في القصر الرئاسي:
"احلرية الدينية حق أساسي  ...فالعيش بحرية
وق�ي��ام امل��رء بالوعظ لدينه بحرية دون تعريض
ح �ي��ات��ه ل�ل�خ�ط��ر ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ك��ون أم�� ��ر ًا ممكنا
للجميع".
وتتزامن الزيارة البابوية مع اضطرابات دموية
جتتاح منطقة الشرق األوسط بسبب فيلم من إنتاج
أمريكي يسيء لإلسالم.
وك��ان البابا ق��د التقى ق �ي��ادات لبنان املسلمة
املتمثلة في رئيس ال��وزراء السني جنيب ميقاتي
ورئيس البرملان الشيعي نبيه بري،باإلضافة إلى
رؤساء الطوائف الدينية الـ  18املوجودة في لبنان.
كما التقى البابا نوابا من البرملان اللبناني،ومن
بينهم أعضاء من حزب الله.
وقال البابا بنديكت السادس عشر خالل كلمته
ودون حتديد شيء بعينه" :بعض األيديولوجيات
تقوض أس��س املجتمع .نحن بحاجة إل��ى أن نكون
واعني لهذه الهجمات التي تستهدف جهودنا وذلك
حتى نتمكن من بناء تعايش متناغم".
كما قام مفتي السنة بلبنان الشيخ محمد رشيد
قباني اليوم السبت بتسليم رسالة إلى البابا خالل
لقائهما،مؤكدا على أن املسلمني واملسيحيني لديهم

حقوق متساوية .وق��ال املفتي في رسالته إن "أي
اعتداء على أي مواطن مسيحي يعني هجوما على
اإلسالم"  ،مضيف ًا أن "املسيحيني واملسلمني في األمة
الواحدة لديهم حقوق وواجبات متساوية".
وأعرب املفتي عن أسفه نتيجة للهجمات التي
تشن على بعض املسيحيني في البلدان في منطقة
الشرق األوسط،قائال" :لقد رفعنا صوتنا عاليا ضد
هذه األعمال التي نرفضها وندينها والتي تهدف إلى
إشعال الفتنة في أغلب األحيان".
وتابع":هذه األعمال ال تضر بتاريخنا القائم
على التعايش املشترك فقط لكنها تتعارض مع
قيمنا اإلسالمية".
وناشد البابا ال��ذي وصل إلى لبنان أمس االول
املسيحيني وال�ي�ه��ود واملسلمني على ح��دٍ س��واء أن
"يجتثوا" التطرف الديني،داعي ًا األقلية املسيحية
في الشرق األوسط أال يخافوا على مستقبلهم.
وم��ن جانبه  ،ق��ال ال��رئ�ي��س اللبناني ميشال
سليمان امس أن حتقيق الدميقراطية في العالم
ال �ع��رب��ي يتطلب إش� ��راك امل�س�ي�ح�ي�ين ف��ي احل�ي��اة
السياسية.
وق��ال سليمان  ،خ�لال كلمة ألقاها ال�ي��وم أم��ام
البابا بنديكت السادس عشر في القصر اجلمهوري
في بعبدا إن الدميوقراطية في الشرق ال ميكنها أن
تترسخ إذا لم يتحقق " إش��راك املكونات البشرية
واحلضارية املتنوعة للعالم العربي ،ومن بينها املكون
املسيحي املتجذر في هذا الشرق منذ أكثر من ألفي
سنة متتالية ،في احلياة السياسية وفي إدارة الشأن
العام ،بصرف النظر عن النسب العددية ،على قاعدة

رويترز

املواطنة والتنوع من ضمن الوحدة".
وأض��اف سليمان أن الدميقراطية ال ميكنها أن
تتحقق بدون " حتقيق العدالة االجتماعية ،والتزام
احلريات العامة وحقوق اإلنسان ،ومن ضمنها حقوق
امل��رأة ،وإع�ط��اء الشبيبة دوره��ا وحقها في عملية
صناعة القرار".
ورأى أن الدميقراطية تستلزم االلتزام " مبوضوع
احلوار بني احلضارات والثقافات والديانات ،مبا في
ذل��ك احل��وار بني الطوائف وامل��ذاه��ب ،على قاعدة
االحترام املتبادل في وجه محاوالت التفرقة بعيدا
عن منطق التقوقع أو التصادم والغلبة".
ودع��ا سليمان املجتمع الدولي "إل��ى ف��رض حل
عادل وشامل لكافة أوجه الصراع العربي اإلسرائيلي
والقضية الفلسطينية ،مبا في ذلك مسألة الوضع
اخلاص ملدينة القدس ولألماكن املقدسة ،وفق جدول
زمني ملزم محدد ،يحول دون تكريس أي أمر واقع
يهدف إلى إقامة املستوطنات غير الشرعية وتهويد
القدس وتكريس االحتالل".
وطالب سليمان بأن تبقى القدس "مدينة السالم
ونقطة اجلذب التي من املفترض أن يستقيم فيها
العدل ،فتسير إليها جميع الشعوب املؤمنة وتلتقي،
على قاعدة األلفة واحملبة واإلميان ،في حضرة اإلله
الواحد األحد".
ومن املقرر أن يترأس البابا قداس ًا اليوم األحد
بحضور نحو  30ألف شاب لبناني في البطريركية
املارونية،شمال شرق بيروت.
وأعلن لبنان امس عطلة وطنية للسماح آلالف
الناس بالترحيب باحلبر األعظم.

"فتح"" وحماس" تتبادالن االتهامات
بشأن االوضاع االقتصادية في الضفة والقطاع

رام ال �ل��ه -غ ��زة  -ت �ب��ادل��ت ح��رك �ت��ا "ف �ت��ح"
و"ح� �م ��اس" م �ج��ددا  ،ام ��س  ،االت �ه��ام��ات بشأن
االوضاع االقتصادية في كل من الضفة الغربية
وقطاع غزة .
وف��ي رد الناطق بإسم حركة "ف�ت��ح" أحمد
عساف على ما ورد من تصريحات بهذا اخلصوص
للقيادي في حركة "حماس" محمود الزهار التي
اشار فيها الى أن الوضع االقتصادي في غزة أفضل
منه في الضفة  ،قال عساف ":ان الزهار عندما
يتحدث عن الظروف االقتصادية في غزة فهو
بذلك يصف الوضع الذي يعيش فيه هو وقيادة
ح �م��اس ح�ي��ث ان �ه��م يعيشون ح �ي��اة الرفاهية
بالرغم من حياة البؤس والشقاء التي يعيشها
اهلنا في القطاع  ،فقيادة حماس ال تعاني من
أزمة املياه امللوثة وال انقطاع الكهرباء وال نقصا في
الغذاء او الدواء وال يعيشون في العراء كما هو حال
أالف العائالت الغزية التي دمرت منازلها ".
وأض��اف عساف  ،أن "ح��رك��ة "ف�ت��ح" تتمنى
أن يكون الوضع االقتصادي في غزة أفضل من
أي مكان ف��ي العالم ألن غ��زة ج��زء م��ن االراض��ي
الفلسطينية واملوجودين فيها هم اهلنا".
وعن الوضع االقتصادي في غزة قال عساف
:بإستثناء ق �ي��ادات "ح �م��اس" ال��ذي��ن يعيشون
مبستوى ال مثيل له وذلك بفضل جتارة األنفاق

والتحكم في مقدرات القطاع وبيع املساعدات
ال ��وارده اله��ال��ي القطاع حلساباتهم الشخصية
مثل بيعهم للبترول الذي تبرعت به قطر مجانا
للشعب الفلسطيني بأكثر من اربعة شواكل لليتر
الواحد او اخذ ثمن الكهرباء املولد من هذا النفط
او املمولة من السلطة الوطنية الفلسطينية  ،فإن
احلالة االقتصادية في غزة مأساوية وكارثية ،
مشير ًا إلى أن أعلى نسبة بطالة وفقر في العالم
هي في القطاع ،إضافة إلى ان أكثر من  99باملئة
من املياه املستعملة للشرب هناك غير صاحلة
لالستخدام اآلدمي وفق ًا لكافة التقارير الدولية
الصادرة من غزة  ،باالضافة الى ازم��ة الكهرباء
وغيرها الكثير.
ونفى عساف صحة اقوال الزهار بأن ما تخصصه
السلطة من موازنات يذهب لعناصر "فتح" فقط
ً
قائال ":الكهرباء التي يضيء بها الزهار منزله
،
تدفع السلطة ثمنها ،والنظام التعليمي متوله
السلطة ،واملستشفيات وا ل�ت�ح��و ي�لات الطبية
واالدوي��ة في جميع مستشفيات القطاع متولها
السلطة أيض ًا".

تصريحات الزهار ....

وك��ان ال��زه��ار  ،ق��د ق��ال ان��ه وب�ع��د م��رور سبع
سنوات على االنسحاب اإلسرائيلي من قطاع غزة
فإن اشياء كثيرة تغيرت ال سيما على املستويني

السياسي واالقتصادي  .واضاف في لقاء مع وكالة
"م�ع��ا " :غ��زة االن ليس فيها اح�ت�لال وال��وض��ع
االمني افضل والتواصل مع اخل��ارج ب��ات متاحا
فضال عن متكن ال��زوار من جميع ال��دول القدوم
ال��ى قطاع غ��زة ...حصلت انتخابات البلديات
والتشريعي بعدها بعام وانقالب فتح على نتائجها
وفرض احلصار فضال عن سياسات النظام املصري
السابق واغالقه ملعبر رفح " .وقال" :بالرغم من
ذلك فإن الوضع االقتصادي حتسن كثيرا حيث
هناك اكتفاء ذاتي في كثير من السلع بعد ان مت
استغالل الكثير من اراضي املستوطنات السابقة
وزراعتها...لدينا اكتفاء ذاتي في بعض اجلوانب
بإستثناء البترول والكهرباء "
وف��ي س��ؤال ال��زه��ار ع��ن رأي��ه فيما حصل في
الضفة الغربية من احتجاجات ,اجاب" ان هذا
نتيجة من يربط اقتصاده بأمريكا واسرائيل
التي تتحكم بكل شيء" .لكنه اشار الى ان الوضع
االق �ت �ص��ادي ف��ي ق�ط��اع غ��زة اف�ض��ل م��ن الضفة
الغربية ,فالناس في غزة يتلقون رواتبهم كاملة
...وكل ما حتوله حكومة رام الله من اموال لغزة
تذهب لعناصر فتح فقط " .وع��ن راي��ه اذا ما
انهارت السلطة الوطنية .اجاب الزهار " :البديل
جاهز وهو برنامج املقاومة التي جاءت السلطة
بديال عنه ".

بحضور عزام االحمد ...

محافظ جنني يستقبل وفد اجلمعية الطبية األملانية العربية

جنني-علي سمودي  -استقبل احملافظ اللواء
طالل دويكات ،امس  ،وفدا رفيع املستوى من
اجلمعية الطبية األملانية العربية يرأسه د.
علي معروف رئيس اجلمعية يرافقهم عزام
األحمد عضو اللجنة املركزية حلركة "فتح"
 ،وك��ان ف��ي استقبالهم نائب احمل��اف��ظ وطاقم
من احملافظة وأمينسر حركة "فتح" في إقليم
جنني عطا ابو ارميلة ود .انشراح نزال نائبة
مدير الصحة في احملافظة .
من جهته رحب احملافظ دويكات برئيس
واع�ض��اء ال��وف��د الطبي ،وق��ال  ":نحن كشعب
فلسطيني نشعر بالفخر واالع�ت��زاز من ابناء
شعبنا امثال د .علي معروف اجلراح الكبير الذي
يعمل جاهدا على تنظيم زيارات طبية أملانية
و عربية ال��ى فلسطني لتقدمي كل ما لديهم
من خبرة متقدمة في مجال الطب للمساعدة
في التخفيف من االعباء املالية على املواطنني
والسلطة وتقدمي العالج هنا البناء شعبنا وعبر
املشافي احلكومية مم��ا يتيح للكادر الطبي
الفلسطيني من التدرب على العمل اجلراحي
وتبادل اخلبرات".
وأضاف دويكات  ":اشكر د .علي وانا فخور
به وهو الفلسطيني ال��ذي ظلت فلسطني في
عقله وق�ل�ب��ه" ،ومت�ن��ى ان ي�ك��ون ك��ذل��ك حال
كل املغتربني ذوي الكفاءة  ،وثمن عاليا جهود
الوفد النبيلة والتي هي جزء من الدعم األملاني
ح�ك��وم��ة وش�ع�ب��ا ،ودع ��ا إل��ى م��زي��د م��ن ال��دع��م
السياسي وامل��ادي للشعب الفلسطيني  ،وذكر
قضية تقدم الرئيس محمود عباس بطلب
عضوية فلسطني في األمم املتحدة  .كما اطمئن
على حالة احد املرضى من األجهزة األمنية من
قرية ت��ل مبحافظة نابلس ك��ان دوي�ك��ات قد
طلب عالجها  ،حيث اجرى الوفد الطبي عملية
جراحية دقيقة له " سرطان دماغ" .

مضايقات االحتالل ....

واس�ت�ع��رض أم��ام ال��وف��د ال��وض��ع ال��راه��ن في

م�ح��اف�ظ��ة ج�ن�ين وامل �ض��اي �ق��ات ال �ت��ي يسببها
االحتالل من استمرار في ضرب البنية التحتية
وإقامة اجلدار وتدمير آبار املياه ومحاولة تهجير
املواطنني من اراضيهم من خالل وضع العراقيل
أمام أي محاولة لتثبيت املزارعني في أراضيهم.
وشكر احملافظ بإسم الشعب الفلسطيني الوفد
على تكبده املشاق خالل زيارته الى فلسطني
وط��ال��ب ب��امل��زي��د منها وق��ال  ،ان��ه فخر لنا ان
جند من األصدقاء األملان والعرب ذوي الكفاءة
بيننا يحاولون دعم صمودنا والتخفيف من
مصابنا.
وف��ي ال�س�ي��اق ذات��ه  ،شكر د .علي معروف
احمل��اف��ظ على حسن االستقبال  ،وق��ال  ":انا
سعيد جدا كوني في جنني وانا من قرية قرب
ترشيحا قضاء عكا ونحن نعمل في املانيا على
حشد االطباء من االملان والعرب للقيام بعمليات
جراحية معقد وحساسة وقد جنحنا كما في كل
م��رة ب��إج��راء العديد من العمليات مبساعدة
اطباء ذوي اختصاص ولهم خبرة كبيرة في
مجاالت مختلفة ونقوم على تدريب الطواقم
الفلسطينية ف��ي رام ال �ل��ه إلج���راء عمليات
وه��ذه امل��رة قمنا ب��إج��راء عمليات ف��ي مرض
ال�س��رط��ان وب��إس�ت�خ��دام امل�ن�ظ��ار ،و م��ن ضمنها
عملية العسكري من قرية تل وكانت ناجحة
وحت�س�ن��ت ح��ال�ت��ه ،ك�م��ا ق��دم�ن��ا ال��دع��م امل��ادي
واألجهزة الطبية التي ستساعد املشافي على
القيام بعمليات دقيقة.
وأضاف  ،ان الشعب األملاني داعم ومتعاطف
مع الشعب الفلسطيني وان وفودا طبية كثيرة
ت��رغ��ب ب��ال �ع �م��ل ف��ي ف�ل�س�ط�ين وس� ��وف ن�ك��ون
ف��ي غ��زة قريبا وك��ل عملنا مجانا وكجمعية
يتبرع أطباء عرب للتطوع معنا في فلسطني
وان ه�ن��اك ح��وال��ي  7200طبيب فلسطيني
مختص في أوروبا ميكنهم التطوع في فلسطني
اذا م��ا مت التنسيق معهم م��ن قبل احلكومة
الفلسطينية.

تصريحات االحمد ....

من جهته أشار عزام األحمد إلى ان معرفته
برئيس اجلمعية وعدد من نشطائها منذ زمن
قد سهل التنسيق لزيارات الوفود الطبية إلى
فلسطني ،وقد اجتمع الوفد بالرئيس محمود
عباس الذي شكرهم على دعمهم واستعرضوا
أم��ام��ه االح �ت �ي��اج��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة بالتجهيزات
الطبية ال�لازم��ة للمشافي الفلسطينية وقد
طلب الرئيس العمل على توفيرها كي تقوم
الوفود الطبية بعملها على اكمل وجه ,وأضاف
 ،ان الشعب األملاني يحب الشعب الفلسطيني
وداعم له بشكل كبير ومميز بني شعوب اوروبا
 .الى ذلك ذكر احد األطباء األملان  ،انه يعتز
مبا يقوم به في فلسطني وانه يعلق في مكتبه
صورته مع الرئيس "ابو مازن" ليعرف االملان
انه مع الشعب الفلسطيني ولكسب التأييد له،
واض��اف آخر انه يعتز بتجربته في فلسطني
وانه على يقني بأن الشعب الفلسطيني سينال
حريته مهما طال الزمن الن التاريخ علمنا ان
االحتالل باق الى ما النهاية ،وانه سيعمل على
زيارة فلسطني دوما لتقدمي خبرته البنائها.
وتطرق الدكتور طارق الزعيم وهو طبيب
ج��راح عراقي اجلنسية  ،ال��ى شهداء اجليش
العراقي في جنني وقال  :ان الشعب العراقي مع
الفلسطينيني وان هؤالء الشهداء كانوا املناضلني
االوائل الذين متردوا على سياسة الال مبااله في
االنظمة العربية ومتردوا على قيادتهم العليا
ليجاهدوا في فلسطني ضد احملتل االسرائيلي
 .ومتنى ان تتاح لكل محبي فلسطني من الدول
العربية زي��ارة فلسطني واخلدمة فيها .وشكر
االح �م��د ع�ل��ى ت��واص �ل��ه م��ع اجل��ال �ي��ة العربية
والفلسطينية في اخلارج .
وق ��ام ال��وف��د و احمل��اف��ظ وام�ي�ن س��ر االقليم
 ،ب��زي��ارة ال��ى ال�ن�ص��ب ال �ت��ذك��اري االمل��ان��ي في
املدينة و األسيرة لينا الهنداوي لالطالع على
وضعها الصحي.

