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  خالل ورشة عمل في جنين

 مشاركون يؤكدون ضرورة تطبيق مبادئ
 السلم األهلي وصياغة إستراتيجية وطنية لتعزيزه

جني���ن - محمد بالص: أكد مش���اركون في ورش���ة عمل 
تش���اورية عق���دت ف���ي محافظة جني���ن بعن���وان "أبعاد 
وتطلعات السلم األهلي في محافظة جنين"، أمس، ضرورة 
العم���ل على تطبيق مبادئ الس���لم األهل���ي، ووضع خطة 
بعيدة ومتوس���طة وقصيرة المدى، وصياغة إستراتيجية 

وطنية لتعزيز السلم األهلي في المجتمع.
ونظمت هذه الورشة، بالتعاون ما بين المحافظة ومركز 
"جني���ف" للرقاب���ة الديمقراطية على القوات المس���لحة، 
ومركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية "شمس"، وذلك 
بحضور المحافظ، قدورة موس���ى، وقائد المنطقة، العميد 
راضي عصيدة، ونائب مدير مركز "جنيف"، نيكوال ماسون، 
ومدير مركز "شمس"، د.عمر رحال، وعضو المجلس الثوري 
لحركة فتح، جمال الش���اتي، ومدراء وممثلي المؤسسات 
الرس���مية واألمنية والفعاليات الوطنية، وأدارها مساعد 

المحافظ، كمال أبو الرب.
وشدد موسى، على ضرورة البدء في تطبيق كافة أشكال 
الس���لم األهل���ي ومبادئ التس���امح والالعن���ف والتفاهم 
والتضامن في المجتمع المحلي، وتعزيز اس���تقراره، ونبذ 
كافة المظاهر السلبية التي خلفها االحتالل اإلسرائيلي، 
بهدف زعزعة ثقة أبناء الشعب الواحد، وتستوجب تدخال 
س���ريعا من قب���ل فعالي���ات المحافظة على نطاق واس���ع 

لمعالجتها والوقوف عليها.
وق���ال، إن المحافظ���ة بادرت إلى تش���كيل لجان مجلس 
السلم األهلي التخصصية لشرائح المجتمع المحلي، لتبدأ 
عملها في توظيف الطاقات البش���رية، وتعزيز المشاركة 
والتكامل بين أف���راد المجتمع المحلي، وصوال إلى مجتمع 
متسامح ومتماسك يحافظ على عاداته وتقاليده الوطنية 

في إطار الضوابط األخالقية وسيادة القانون والنظام.
أما رحال، فأش���ار إلى أهمية هذه الورشة في االستماع 
من ممثلي مؤسسات وفعاليات المحافظة، حول األولويات 
واالحتياجات واإلش���كاليات التي تعاني منها المحافظة، 

وأبرزها قلة المشاريع التنموية.
وأش���ار، إلى رغبة الجميع في تطبيق القانون روحا ونصا، 

ثم تعزيز دور التنشئة االجتماعية باللجوء إلى مؤسسات 
المجتمع المحلي، والتش���اور والتعامل سويا لنشر ثقافة 
الس���لم األهلي، من أجل الخروج من المربع المعاش، مبديا 
اس���تعداد المركز في تنفيذ كل ما يطلب منه من تدريب 
وبناء القدرات إلخراج هذا  مش���روع تعزيز السلم األهلي 

إلى حيز التنفيذ. 
من جهته، تحدث ماس���ون، عن التجرب���ة الرائدة التي 
ب���دأت محافظة جنين ف���ي تطبيقها ف���ي تعزيز مبادئ 
الس���لم األهلي، وإتباع اآلليات والخطوات المستدامة لحل 

اإلشكاليات الموجودة داخل المحافظة.
وقال، إنه من الضروري تشكيل لجان لها هيكلية تضم 
مؤسس���ات وخبراء متخصصين ألخذ دور فاعل في تطبيق 
س���يادة القانون وقيم الس���لم األهلي، واعتماد التخطيط 

اإلستراتيجي.
وأضاف ماسون، إن محافظة جنين كانت األفضل في رسم 
الخطوات في مجال الس���لم األهلي في إطار الش���راكة بين 
أفراد ومؤسس���ات المجتمع المحلي، والت���ي بادر المحافظ 
فيها إلى تش���كيل اللجان المتخصص���ة في تجربة فريدة، 

خصوصا وأنه ال توجد دول عربية تعمل في هذا المجال.
بدوره، أشار عصيدة، إلى التطور الكبير الذي حصل في 
أداء األجهزة األمنية ما بعد العام 2007، حيث تم التركيز 
على النوعية في التوظي���ف، والجودة في األداء، واحترام 
كامل لحقوق المواطن واإلنس���ان، والسعي لبسط سيادة 
القانون ضم���ن اإلمكاني���ات المحدودة، ف���ي ظل تعاون 
وتكامل في العمل بين تلك األجهزة، واتساع دائرة الثقة 
بينها وبين الش���عب، مضيفا، إنه ت���م قياس هذه الثقة، 
من خالل عدة دراس���ات وأبحاث ومالحظات قامت بها عدة 

مؤسسات دولية ومحلية.
وقدمت منس���قة المش���اريع في مركز "جنيف"، فاطمة 
عطي���وي، عرضا للش���رائح تضمن مفهوم الس���لم األهلي 
والمفاهيم المتعلقة بالتخطيط اإلستراتيجي ذات الصلة 
به، ورؤية محافظة جنين للسلم األهلي، واللجان المشكلة 

من قبلها، وأهم التحديات التي تواجهه.

محافظ جنين يتحدث في ورشة تعزيز السلم األهلي. 

بيت لحم: حمايل والفارس يطلعان على أوضاع 
مستشفى سعيد كمال لألمراض النفسية

بي���ت لحم – "األيام": زار محافظ بي���ت لحم عبد الفتاح حمايل، 
ومديرة دائرة المساعدات اإلنسانية بديوان الرئاسة اللواء رائدة 
الفارس أمس، مستشفى سعيد كمال لألمراض النفسية، بهدف 
االطالع على االحتياجات الضرورية للمستش���فى، من اجل العمل 
على مساعدته في تحسين األوضاع الخدماتية للنزالء، باإلضافة 
إلى تس���ليم كمية من المالبس الداخلية للنزالء، والتي قدمتها 

جمعية أمان الخيرية في مدينة بيت لحم .
وقد راف���ق حمايل واللواء الفارس في زيارتهم للمستش���فى، 
نجالء الحاج مديرة جمعية أمان، وحس���ام أب���و زهرة مدير دائرة 
الش���ؤون بمقر المحافظة، وكان في اس���تقبالهم الدكتور عصام 
بنورة مدير المستش���فى والطاقم اإلداري، حيث جرى تسليمهم 

تبرع جمعية أمان.
واس���تمع حماي���ل والف���ارس إل���ى ش���رح مفصل م���ن مدير 
المستش���فى وطاقمها، عن واقع المستشفى والمبنى التاريخي 

فيه���ا، واحتياجات المستش���فى الضرورية والملح���ة، من اجل 
االس���تمرار بتقديم الخدمات واالرتقاء بها حيث أشار بنورة إلى 
أن هناك ملفات وقضايا ضرورية تحتاجها المستش���فى، وعلى 
رأس���ها تحس���ين ش���بكة االتصاالت فيها من مقاسم وهواتف 
وشبكة داخلية، باإلضافة إلى ضرورة إعادة ترميم شبكة الصرف 
الصحي في المستش���فى وترمي���م بعض األجزاء، الس���يما وان 
المبن���ى مبنى قدي���م وتاريخي، ويحتاج في اع���ادة ترميمه الى 

خبرة وجهد متميز للحفاظ عليه، وتحسينه في نفس الوقت.
من جهتهما وعد المحافظ حمايل واللواء الفارس بالعمل الجاد 
ومتابعة احتياجات المستشفى مع أعلى المستويات، مشددين 
على أهمية الخدمات وتطويرها، الس���يما وان���ه الوحيد في نوع 
الخدم���ات الت���ي يقدمها، وبالتال���ي يجب اي���الؤه واحتياجاته 
االهتمام الكافي، وأكدا أنهما س���يتابعان الموضوع مع الرئيس 

ورئيس الوزراء ووزير الصحة .

ضبط مستودع تخزين للوقود يفتقر
 للوقاية والسالمة في طولكرم

طولك���رم -"االي���ام": ضبطت مديرية الدف���اع المدني ف���ي محافظة طولكرم، 
بالتعاون مع الهيئة العامة للبترول في بلدة دير الغصون شمال طولكرم امس، 
مخزنًا لبيع اسطوانات الغاز المنزلي مخالفًا لشروط الوقاية والسالمة باإلضافة 

إلى تخزين وبيع مواد بترولية في المكان ذاته.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني أن طواقم 
إدارة الوقاية والس���المة العامة والهيئ���ة العامة للبترول في المحافظة نفذت 
ع���دة جوالت تفقدية على نقاط توزيع الغاز ومحطات الوقود، وخالل تنفيذهم 
إلح���دى الجوالت في بلدة دير الغصون تم ضبط أحد البائعين غير حاصل على 
ترخيص لبيع اس���طوانات الغاز حيث عمل على تخزين اس���طوانات غاز ومواد 

بترولية سريعة االشتعال في الموقع ذاته داخل البلدة.
وأضاف التقرير أن إدارة الوقاية والسالمة العامة وبالتعاون مع هيئة البترول 
والجهات المختصة تحفظت على محتويات المس���تودع وضبطت 12 إسطوانة 
غاز منزلي غير صالحة لالس���تخدام وتشكل خطر وغير مطابقة لشروط السالمة 
والمواصفات كما تم مصادرة المواد البترولية المخزنة في عبوات بالستيكية. 

"تربية رام الله والبيرة" تناقش 
مقترحًا لعالج صعوبات التعلم 

رام الل���ه - األيام": نظم برنامج التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم 
لمحافظة رام الله والبيرة، أمس، ورشة عمل تحت عنوان "مقترح لعالج صعوبات 
التعلم" بحضور مدير التربية أيوب عليان، والنائب الفني قيس نبهان، ومرشد 
التربية الخاصة في المديرية إياد لدادوة، ومش���رفة التربية الخاصة نادية ابو 

دقة.
وبينت "تربية رام الله والبيرة" أن الدورة هدفت الى تطبيق دراسة صعوبات 
التعليم في المدارس الحكومية التي تتواجد فيها غرف مصادر، بالتنس���يق 
والتع���اون مع جامعة بيرزيت، مش���يرة إلى أن هذا اللق���اء هول األول لتعريف 
الطلبة عل���ى التربية الخاصة وأهداف البرنامج وكيفية تطبيق المش���روع في 

المدارس.
وقالت، إنه ش���ارك في ورشة العمل 12 طالبة من كلية التدريب وعلم النفس 
ف���ي جامعة بيرزيت قم���ن بتنفيذ العمل مع طلبة م���دارس من ذوي صعوبات 
التعليم، وتحت إش���راف برنامج التربية الخاصة ف���ي مديرية التربية وجامعة 

بيرزيت.

قلقيلية: انتخاب هيئة إدارية 
لنقابة العاملين في االتصاالت

قلقيلي���ة - "معا": عق���دت الهيئة العام���ة لنقابة العاملي���ن في االتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلومات ف���ي قلقيلية، أمس، اجتماعها الس���نوي العادي في 
مقر ش���ركة االتصاالت في قلقيلية، بحضور ممثلين عن قس���م عالقات العمل 
ف���ي وزارة العمل عم���ر نجار وبراء الحل���و، وممثلي النقاب���ة الوطنية للعاملين 
باالتصاالت وائل ضمرة وسعيد زبيدي، مسؤولي التنظيم النقابي في النقابة.

وبع���د التأكد من اكتم���ال النصاب القانوني بحض���ور 23 عضوًا من اصل 23 
عضوًا ه���م أعضاء الهيئة العام���ة افتتح المؤتمر، حيث ق���دم رئيس النقابة 
حاتم المص���ري التقري���ر اإلداري للنقابة عن الس���نتين الماضيتين، ثم قدم 
احمد ش���بيطة أمين الصندوق التقرير المالي للنقاب���ة وتمت المصادقة على 

التقريرين باإلجماع.
وأجري���ت انتخابات الهيئة اإلدارية للنقابة، حيث فاز بالتزكية كل من حاتم 
احمد المصري رئيسًا، ورامي إبراهيم حسين أمينًا للسر، واحمد سامي شبيطة 
أمينًا للصندوق، وبيان عبد الرحمن سالم للتنظيم النقابي، ومحمود خير الدين 

القاضي للجنة الصحية.

أمسية فنية في 
الرباط بعنوان "كلنا 

فلسطينيون"
الرباط – "وفا": ش���هد مسرح 

بالعاصم���ة  الخام���س  محم���د 

الليل���ة  الرب���اط،  المغربي���ة 

قب���ل الماضية، أمس���ية فنية 

حاش���دة أحيتها النقابة الحّرة 

المغرب،  ف���ي  للموس���يقيين 

قدم���ت فيه���ا ملحم���ة فنية 

"كلنا  بعنوان  ش���عرية غنائية 

فيها  ش���ارك  فلس���طينيون"، 

نج���وم م���ن أش���هر المطربين 

المغاربة وجوقة من المدرس���ة 

الموسيقية.

الملحم���ة  ه���ذه  وتك���رس 

الفني���ة التضام���ن المغرب���ي 

م���ع فلس���طين بس���رد غنائي 

ش���عري له���ذا الموق���ف عبر 

االلتصاق  على  وتركز  التاريخ، 

واإلدانة  بالق���دس  المغرب���ي 

الواسعة التي شهدتها المدن 

اإلسرائيلي  للعدوان  المغربية 

على غزة.

هذا  ومخ���رج  مؤلف  وألق���ى 

بغداد،  مصطفى  الفني  العمل 

كلم���ة أك���د فيه���ا اس���تمرار 

المغربية  واالخ���وة  التضام���ن 

تجاه فلسطين.

لدى  فلس���طين  سفير  وقدم 

المغ���رب أحم���د صب���ح وطاقم 

السفارة ش���كرهم وتقديرهم 

لكل المش���اركين ف���ي الحفل 

الفني التضامني.

االحتالل يقتحم 
الرام ويحتجز عددًا 

من المواطنين
اقتحمت  "وف���ا":   – الق���دس 
اإلس���رائيلي،  االحتالل  ق���وات 
مس���اء امس، بلدة الرام شمال 
شرقي القدس واحتجزت عددًا 
م���ن المواطني���ن داخ���ل محل 

تجاري.
وأفاد ش���هود عيان بأن "قوة 
عس���كرية إس���رائيلية تق���در 
بثالثين جندي���ًا اقتحمت بلدة 
أبو  الرام، ودهمت سوبرماركت 
ش���لبك واحتجزت م���ن بداخله 
وفتش���تهم، دون أن يبل���غ عن 

اعتقال أحد.

الخليل: جولة تفقدية على مصانع البالستيك
 ومستودعات لألخشاب ومحطات الوقود 

الخلي���ل -"االيام": نفذت طواقم إدارة الوقاية والس���المة العامة في مديرية 
الدفاع المدني بمحافظة الخليل، امس، جولة تفقدية وتفتيشية على مصانع 
البالس���تيك ومستودعات لألخش���اب ومحطات الوقود وقاعات لألفراح ومحالت 

ومجمعات تجارية عامة لتفقد إجراءات السالمة والوقاية فيها.
وذكر تقرير إلدارة العالقات العامة واإلنسانية في الدفاع المدني أن الجوالت 
شملت الكشف على إجراءات واشتراطات الوقاية والسالمة العامة في مختلف 
القطاعات الصناعية والمهنية ف���ي المحافظة من فحص أجهزة إنذار الحريق 
وتوفر التهوي���ة ومدى صالحية الطفايات اليدوي���ة ولوحات خطوط الكهرباء 
وتجنب تحميل الخط���وط الكهربائية ضغط زائد وتفق���د مدى مالئمة مخارج 
الطوارئ وتوفر حقائب اإلس���عاف األولي وإعالمه���م بما يجب تطبيقه وتوفره 
مع تحديد فترة زمنية اس���تنادًا للوائح التنفيذية وقانون الدفاع المدني فقد 
تم زيارة 54 منش���أة . كما وتم تفق���د وفحص ثالث مصاعد كهربائية للوقوف 
على مدى مالئمتها لش���روط الوقاية والسالمة العامة ومنحهم إعالم بالشروط 

الواجب توفرها وتحديد مهلة زمنية لتطبيق الشروط .
من جهته أكد مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل الرائد أنور المحاريق 
أن طواق���م دوائر الوقاية والس���المة تكث���ف جوالتها على جميع المنش���آت 
والمح���ال والمبان���ي لتطبيق إج���راءات الس���المة والوقاية وذلك اس���تكمااًل 
للخط���ة التي تهدف إلى ضمان أمن الوط���ن والمواطن أينما وجد مؤكدًا حرص 
الدفاع المدني على تطبيق االش���تراطات ومتطلبات الوقاية في كافة األماكن 
والمنشأت والمصانع والمؤسسات المأهولة والمكتظة بالمواطنين مضيفا أنه 
ينبغ���ي علينا ترصين وإصالح ومعالجة مواطن الضعف والتي قد تكون س���ببا 
ف���ي حدوث كارثة في هذه األماكن ال قدر الله ودعا الى تعاون اصحاب المحال 
والحرف المختلفة الى التعاون مع طواقم الوقاية والسالمة العامة حفاظا على 

سالمتهم وسالمة ممتلكاتهم.

"الديمقراطية" تطالب بتفعيل الحركة 
الجماهيرية الرافضة لتقليص خدمات "األونروا"

رام الل���ه � "األيام": طال���ب عبد الحميد حمد، عضو اللجن���ة المركزية للجبهة 
الديمقراطية، عضو دائرة ش���ؤون الالجئين في منظمة التحرير، امس، بإطالق 
أوسع حملة ش���عبية وجماهيرية في كافة المخيمات بقطاع غزة للضغط على 
وكالة الغوث وتش���غيل الالجئين الفلس���طينيين "األون���روا" إلعادة النظر في 
سياسة التقليص الممنهجة التي تستهدف المساعدات اإلغاثية والغذائية 

وخفض الموازنة العامة للصحة العامة بنسبة %50. 
وأوض���ح "أن "االونروا" باش���رت خالل األيام الماضية بسلس���لة من اإلجراءات 
التي س���تتوقف فيها عن تقديم مبالغ مالية تقدر ب� 40 ش���يكل لنحو 21 ألف 
أس���رة فقيرة ضمن برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعية، والذي سيطال وقف 
صرف الكوبونة الصفراء، تحت حجة ع���دم توفر الدعم المادي واألزمة المالية 
الت���ي تعاني منه���ا الوكالة لدعم مث���ل هذه البرامج التي تخدم آالف األس���ر 
الفلسطينية بمخيمات قطاع غزة، حيث بلغت نسبة اعتماد األسر الفلسطينية 

على المساعدات الغذائية %80.
ودعا حمد إلى "ضرورة اإلس���راع في أوسع حملة تهدف إلى تشكيل رأي عام 
ضاغط على الوكالة والدول المانحة باإليفاء بالتزاماتها المالية اتجاه "االونروا" 
وعدم المس بالخدمات األساسية التي تقدمها الوكالة لألسر الفقيرة الالجئة 
والعمل على زيادة وتوس���يع البرامج المتنوعة لخدمة أبناء شعبنا الالجئ الذي 
يعاني من مس���تويات متفاقمة من البطالة والفقر والحصار ومع استمرار أزمة 
المنازل المهدومة والتي يح���اول االحتالل أن يضع العراقيل أمام إدخال مواد 

البناء إلعادة إعمارها. 

برنامج التأهيل يختتم دورة 
لمتطوعيه في الشمال

نابل���س - "األيام": اختتم برنامج التأهيل المجتمعي، بالش���راكة مع جامعة 
بيرزيت )معهد الصحة العامة المجتمعي(، أمس، دورة تدريبية إلعداد مدربين 
حضرها 17 متطوعًا من متطوعي برنامج التأهيل في منطقة الشمال. وتضمنت 
الدورة عددًا من المواضيع أهمها اإلدارة والتخطيط، االتصال والتواصل، إدارة 

المشاريع، تسيير المجموعات والتسيير المشترك، واستمرت لعام كامل.
وفي الجان���ب العملي من التدريب نظم المتطوعون ورش���تي عمل إحداهما 
ف���ي مدينة نابلس عن االتصال والتواصل وحل النزاعات واألخرى في جنين عن 

القيادة وتشكيل المجموعات.
وذكرت س���مر جودت منسقة مش���روع )الشباب كإس���تراتيجية( والمشرفة 
في برنام���ج التأهيل أن الدورة ته���دف إلى تمكين المتطوعي���ن من المهام 
القيادية وتطوير شخصياتهم وتعزيزهم في المجتمع ونقل تجربتهم لبقية 

المجموعات الشبابية.
وأكدت، "أنه تم تش���كيل 30 مجموعة ش���بابية تحتوي على 600 متطوع في 
مواقع عمل التأهيل بهدف دمج الش���باب في قضية اإلعاقة والمس���اهمة في 
حل مش���اكل األش���خاص ذوي اإلعاقة ومس���اهمتهم في القضايا المجتمعية 

والتفكير بطريقة إيجابية".

بمشاركة 20 طبيبًا و3 شركات أدوية

"الخدمات العسكرية" و"األمن الوطني" 
تنظمان يومًا طبيًا في مخيم الدهيشة

بيت لحم - حس���ن عبد الجواد: نظم���ت الخدمات الطبية 
العس���كرية، وقيادة األمن الوطني، في محافظة بيت لحم، 
بالتعاون مع اللجنة الش���عبية للخدمات، ومركز الدهيشة 
الطب���ي التاب���ع للجمعي���ة الوطنية الخيرية ومؤسس���ات 
المخي���م، أمس، يومًا طبيًا مجانيًا لس���كان المخيم، وذلك 

في المركز الطبي بالدهيشة.
وأش���اد قائ���د منطقة بيت لح���م العميد س���ليمان قنديل، 
بالتعاون بي���ن األمن الوطن���ي والخدمات الطبي���ة من جهة، 
ومؤسس���ات المخيم وحركة فتح والق���وى الوطنية من جهة 
أخرى، موضحا أن دور األمن الوطني ال يقتصر على توفير األمن 
للمواطنين فقط، وإنما بتقديم الخدمات الطبية والمجتمعية، 

لكافة أبناء المجتمع، خاصة في الظروف الصعبة.
وأش���ار قنديل إلى أن هذا النش���اط يأت���ي بتوجيهات 
اللواء نضال أبو دخان، وحرصا من األمن الوطني والخدمات 
الطبي���ة على تعزي���ز التواصل م���ع المواطنين في مخيم 
الدهيش���ة، وفي مختل���ف المناطق، واس���تكماال لبرنامج 
الخدمات المجتمعي���ة التي تقدمها قوات األمن الوطني، 
موضحا أن 20 م���ن أطباء ومختصي���ن وممرضين من أبناء 

األمن الوطني شاركوا في اليوم الطبي المجاني.
وأعرب النائب محمد اللحام عن ارتياحه واألثر االيجابي، 
الذي تركه العمل الطبي المجاني لألمن الوطني والخدمات 
الطبية العسكرية بين سكان المخيم، وقال أن ذلك يؤكد 
أهمي���ة التع���اون وروابط األخ���وة بين مؤسس���ات وقوى 

وفعاليات المخيم، والمؤسسة األمنية في المحافظة .
وقال مدي���ر الخدمات الطبية العس���كرية في بيت لحم 
الطبي���ب الرائد ماه���ر جن���ازرة، أن هذا النش���اط الطبي 
المجان���ي، يأتي ضمن سلس���لة نش���اطات طبية تنظمها 
الخدمات الطبية العس���كرية، بالتعاون مع األمن الوطني، 
ومؤسس���ات وفعالي���ات المجتمع المحلي، ف���ي مختلف 

محافظ���ات الضف���ة، وضمن خطة عم���ل متكاملة من اجل 
تقدي���م أفض���ل الخدمات الطبية تش���مل كافة ش���رائح 
المجتم���ع المدني، خصوص���ا في المخيم���ات، والمناطق 

المهمشة والمحاذية لجدار الفصل العنصري.
وأكد جنازرة أن هذه األنش���طة تعكس رسالة الخدمات 
الطبية العسكرية واألمن الوطني، من اجل تعزيز التواصل، 
وتقديم الدعم الكامل على كافة المستويات للمواطنين، 
واالرتقاء بمس���توى الخدمات الطبية، بما يليق وتضحيات 
ومعاناة الش���عب الفلس���طيني، منوها ال���ى ان الخدمات 
الطبية ال تقتصر خدماتها على العسكريين وذويهم، بل 
تتجاوز ذلك الى المجتمع المحلي والتجمعات الس���كانية 
النائي���ة، توطي���دا ألواص���ر الثق���ة والعالق���ة المتبادلة 
والتكاملية بين كافة مؤسسات المجتمع المدني واألهلي 
والمؤسسة األمنية والعس���كرية، بما يعزز السلم األهلي 

واألمن الوطني والصحي ألبناء الشعب الفلسطيني. 
وبي���ن المدي���ر اإلداري لمرك���ز الدهيش���ة الطبي عمر 
العجوري، أن العمل الطبي اش���تمل على تقديم الخدمات 
الطبية، لما يزيد على 250 حالة مرضية، من الرجال والنساء 
وكبار السن واألطفال، وأش���رف عليه أطباء، وأخصائيون، 
وممرضون، ووحدات مختبر واسعة تابعة للخدمات الطبية 
العس���كرية، من مختلف التخصصات، حيث تم الكش���ف 
ومعاين���ة وتقدي���م الع���الج المجاني للمرضى م���ن أبناء 
المخيم، والمناطق المجاورة، ونقلت مركبات خاصة باألمن 
الوطني، العديد من الحاالت المرضية، خاصة كبار الس���ن، 

إلى المركز الطبي لتلقي العالج.
وساهمت في اليوم الطبي شركات أدوية بيرزيت، وبيت 
جاال، ودار الش���فاء لألدوية، حيث ت���م صرف الدواء ألكثر 
من 200 وصفة طبية مجانية، من قبل قسم الصيدلة، في 

الخدمات الطبية العسكرية.

جانب من اليوم الطبي في "الدهيشة".

اعتقال الكاتب حمزة كاشغري المتهم بالردة 
فــور وصــولـــه الــريــاض مــرحـاًل مــن ماليزيـا

الرياض - أ.ف.ب: اعتقل الكاتب حمزة كاشغري فور وصوله مرحاًل من ماليزيا الى 

الري���اض ليل االحد التهامه بالردة على خلفية رس���ائل نش���رها عبر تويتر اعتبرت 

مسيئة للنبي محمد والذات االلهية، كما ذكرت صحف سعودية أمس.

واكد بعض هذه الصحف بدون تفاصيل اضافية اعتقال كاشغري فور وصول الى 

العاصمة السعودية ليل االحد قادما من كوااللمبور.

وذك���رت "عرب نيوز" الصادرة باالنكليزية نقال عن مصادر مطلعة ان "تهمة الردة 

ستوجه الى كاشغري"، لكن لم يتم التأكد من ذلك بواسطة مصادر رسمية.

وكان مسؤول ماليزي اكد ان كاشغري )23 عاما( غادر هذا البلد بحراسة مسؤولين 

سعوديين.

وافادت منظمات حقوقية ان الكاتب ال���ذي اعتقل في ماليزيا الخميس، كان في 

طريقه الى نيوزيلندا.

وليس هناك اتفاقية لتبادل المطلوبين بين ماليزيا والس���عودية، اال ان البلدين 

المسلمين يتمتعان بعالقات وثيقة.

وكان الكاتب والمدون الشاب فر من الس���عودية بعد ان اطلقت "تغريداته" على 

تويتر جدال واس���عا في البالد فيما اعتبره كبار رج���ال الدين "مرتدا" و"كافرا"، االمر 

الذي قد يؤدي الى اعدامه.

كما اطلقت دعوات عبر مواقع التواصل االجتماعي الى اعدامه.

والمملكة التي تعتمد تطبيقا صارما للش���ريعة االسالمية تعاقب باالعدام جرائم 

االغتصاب والردة والقتل والس���طو المس���لح وتهريب المخدرات وممارس���ة السحر 

والشعوذة.

ومن المؤكد ان ترحيل كاشغري سيطلق موجة تنديد من قبل المنظمات المدافعة 

عن حقوق االنس���ان مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش التي طالبت ماليزيا 

بعدم ترحيل الشاب الى بالده حيث قد يواجه االعدام.

وفي هذا السياق، ندد االتحاد االوروبي بقيام السلطات الماليزية بترحيل الكاتب 

السعودي وتعهد اخذ "كل التدابير المناسبة" لصالحه.

وقالت مايا كوسيانتيتش المتحدثة باسم وزيرة خارجية االتحاد االوروبي كاثرين 

اشتون "خاب ظننا بشكل كبير عندما علمنا بان السلطات الماليزية رحلت" كاشغري.

واضاف���ت ان "االتحاد االوروبي سيس���تمر بأخ���ذ كل التدابير المناس���بة بهدف 

التوص���ل الى نهاية ايجابية لقضية" كاش���غري من دون تحدي���د هذه التدابير او 

االشارة بشكل واضح الى السعودية.

ونددت المتحدثة بشكل خاص "بعدم حصول كاشغري كما يبدو على محام وعدم 

منحه فرصة الطعن بقرار ترحيله بحسب المعايير المعتمدة 

دوليا".

وكان���ت منظمة العف���و الدولية دعت الس���لطات الماليزية 

الس���بت الى اطالق س���راحه معتب���رة انه "من س���جناء الرأي 

العتقاله بسبب حرية التعبير عن ارائه بشكل سلمي".

وفي ليون )فرنس���ا(، نفت الش���رطة الدولي���ة )انتربول( اي 

مش���اركة لها ف���ي توقيف الم���دون وابع���اده بعدما تحدثت 

وس���ائل اعالم عدة عن توقيف بموجب مذكرة اعتقال صادرة 

عن االنتربول.

وقد تراجعت الس���لطات الماليزية عن تصريحات ادلت بها 

وكانت اساسا لهذه المعلومات.

ونس���ب الى كاش���غري عدد من الرس���ائل عبر تويتر تشبه 

الخواطر واعتبرت مس���يئة جدا للنبي محمد. كما نس���بت اليه 

رسائل اخرى تناولت الذات االلهية.

ومن هذه الرسائل "نيتشه قال مرة ان قدرة االله على البقاء 

س���تكون محدودة لوال وجود الحمقى )...( ماذا سيقول لو رأى 

الهيئة" في اش���ارة ال���ى هيئة االمر بالمع���روف والنهي عن 

المنكر )المطاوعة( في السعودية.

وكتب كاش���غري ال���ذي كان يعم���ل في صحيف���ة "البالد" 

بمناس���بة عيد المول���د النبوي ال���ذي ال تحتفل ب���ه المملكة 

"في ي���وم مولدك لن انحني لك، لن اقبل يديك، س���اصافحك 

مصافحة الند للند، وابتسم لك كما تبتسم لي واتحدث معك 

كصديق فحسب".

وتاب���ع "في يوم مول���دك اجدك في وجه���ي اينما اتجهت. 

س���اقول انني احببت اش���ياء فيك، وكرهت اش���ياء اخرى ولم 

افهم الكثير من االشياء االخرى. س���اقول انني احببت الثائر 

فيك، لطالما كان ملهما لي ولم احب هاالت القداسة، لن اصلي 

عليك".

وقوبل���ت الرس���ائل ب���ردود فع���ل غاضب���ة وس���اخطة من 

المشاركين في تويتر الذين طالبوا بمحاكمة الكاتب وتطبيق 

الحد الشرعي عليه.

وسرعان ما قدم كاشغري اعتذارا قائال "يزعمون انني تطاولت 

عليك وانا الذي استحضرك دائما كقدوة )...( والله لم اكتب ما 

كتب����ت اال بدافع الحب للنبي االك����رم لكنني اخطأت واتمنى ان 

يغفر الله خطئي، وان يسامحني كل من شعر باالساءة".

واض���اف "اق���ر واعترف ان كل م���ا وقعت فيه م���ن انحراف 

ف���ي االفكار واالقوال، او فس���اد في التعبي���رات هو من قبيل 

الش���بهات والش���كوك التي اثرت على عقل���ي فاتبعتها عن 

ضعف فابعدتني عن الصراط المستقيم".

واعتبرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء السعودية 

الذي يرأسها مفتي المملكة عبد العزيز ال الشيخ ان كاشغري 

"كافر" و"مرتد" يجب محاكمته.

لكن رجال دين بارزين ايضا دعوا الى تقبل توبة كشغري.

االتحاد االوروبي يندد بترحيل
 الكاتب السعودي من ماليزيا

بروكس���ل - أ.ف.ب: ندد االتحاد االوروبي امس بقيام السلطات 

الماليزي���ة بترحي���ل الكاتب الس���عودي المتهم بال���ردة حمزة 

كاش���غري الذي اعتقل فور وصوله الى المملكة، وتعهد االتخاذ 

بأخذ "كل التدابير المناسبة" لصالحه.

وقالت مايا كوس���يانتيتش المتحدثة باس���م وزيرة خارجية 

االتحاد االوروبي كاثرين اش���تون "خاب ظننا بشكل كبير عندما 

علمنا بان السلطات الماليزية رحلت السيد كاشغري".

واضاف���ت ان "االتحاد االوروبي سيس���تمر باخ���ذ كل التدابير 

المناس���بة بهدف التوصل الى نهاية ايجابية لقضية الس���يد 

كاشغري" دون تحديد هذه التدابير او االشارة بشكل واضح الى 

السعودية.

ونددت المتحدثة بش���كل خاص "بعدم حصول كاشغري كما 

يبدو على محام وعدم منحه فرصة الطعن بقرار ترحيله بحس���ب 

المعايير المعتمدة دوليا".

ويواجه كاشغري امكانية االعدام في السعودية بتهمة الردة.

http://www.iceni.com/unlock-pro.htm

