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عيسى عبد الحفيظ الذاكرة الوفية

ابراهيم بريغيث أبو صفوت»
الشهيد ابراهيم عبد العزيز بريغيث (أبو صفوت) أحد قياديي 
القطــاع الغربــي فــي حركة فتح ومســؤول لجنــة الخليل، 
استشــهد في قبرص على يد أجهزة المخابرات اإلسرائيلية 
مع ضابط األمن لسفارة دولة فلسطين سمير عزت طوقان.

الشــهيد أبو صفوت من مواليد (بيت أمر) قضاء الخليل عام 
1937 ينحــدر من عائلــة ذات تاريخ حافل بالنضال الوطني 
حيث كان لوالده وأقاربه دور مشهود في مصارعة االستعمار 

البريطاني على فلسطين.
قدمــت عائلته شــهداء وجرحى في معركــة (كفر عصيون) 
عــام 1948 وهي من أقدم المســتوطنات التــي أقيمت في 

منطقة الخليل.
أتــم دراســته االبتدائية في القرية ثــم أكملها في مدارس 
الخليل ليلتحق بعدها بجامعة عين شــمس بالقاهرة حيث 
أنهى دراسة اللغة اإلنكليزية وفي منتصف السبعينيات أكمل 
دراسته العليا في جامعة بيروت العربية وحصل على شهادة 
الماجستير في تاريخ الدولة العباسية، ثم سجل في برنامج 
الدكتوراة في الجامعة اللبنانية ولكن القدر لم يمهله إلنجاز 

شهادته األخيرة.
عند عودته من القاهرة، قام بتأسيس نادي رياضي في بيت 
أمر وشكل فريقاً لكرة القدم وكانت إسهاماته مشهودة في 

مزاولة الرياضة والتعليم والتدريب.
التحق مبكراً بحركة فتح واعتقل عام 1963 في مصر، غادر 
الضفة إلى األردن عام 1967 وســاهم في العمل الكفاحي 
حتى عام 1971 حيث غادر الساحة األردنية إلى دمشق ومنها 

إلى بيروت.
تم تكليفه من قبل الشهيد كمال عدوان بقيادة لجنة الخليل 
فــي القطاع الغربي واســتمر بتحمل هذه المســؤولية بعد 
استشــهاد كمال عدوان وتسلم الشــهيد أبو جهاد مسؤولية 
القطــاع الغربــي. أشــرف علــى كثير مــن العمليات ســواء 
بالتخطيط أو التنظيم وكانت أشــهرها عملية (محنا يهودا) 

في القدس.
في أواخر العام 1979 سافر إلى قبرص رغم تحذيرات أجهزة 
األمن الفلســطينية ولكنه أصر على الذهاب للقاء مجموعة 
فدائية كانــت تعمل بالداخل وكانت عيون أجهزة الموســاد 
ترصده باســتمرار وبعد ظهر يوم 1979/2/15 أقدمت على 
فعلتهــا باغتياله وســقط معه ســمير عزت طوقــان بكاتم 

الصوت والذ الفاعالن بالفرار.
تم نقل جثماني الشهيدين إلى بيروت بطائرة خاصة وكان 
باســتقبالهما في مطار بيروت وكان الشــهيد أبو جهاد على 

رأس المستقبلين.
تم تشييع الشهيدين إلى مقبرة الشهداء في بيروت وتقدم 
الجنازة الشهيد ياسر عرفات والشهيد خليل الوزير والشهيد 
أبــو إياد وعــدد كبير من القيــادات الفلســطينية والوطنية 

اللبنانية. 

 المصالحة.. خطى حثيثة نحو التجسيد رغم العراقيل

األحمد: جلسات الحوار اليوم لتقييم ما تم تحقيقه وقادرون على تجاوز أي عراقيل
رام اهللا- وفا- وصل وفد من 
الوطنية  الفصائل والقــوى 
العاصمة  إلــى  والسياســية 
المصريــة القاهــرة، أمس، 
للمشاركة في جلسات الحوار 
المقررة اليوم، لتقييم ما تم 
تحقيقــه من خطوات إلنجاز 

المصالحة».
ملــف المصالحة مر بمراحل 
خــالل  عســيرة  مخــاض 
الســنوات الماضيــة، واليوم 
يمشــي بخطــى حثيثة نحو 
علــى  لفعلــي  ا لتجســيد  ا
األرض، رغــم المنغصــات، 

والعراقيل.
المركزيــة  اللجنــة  عضــو 
لحركــة فتح، مســؤول ملف 
المصالحــة فــي حركة فتح 
عــزام األحمــد، أشــار فــي 
اتصال هاتفي مع «وفا» إلى 
أن الهــدف مــن االجتماع هو 
أن تكون الفصائل شــريكة 
فعليا، وليست مراقبة لطي 
صفحــة االنقســام بشــكل 
أن  علــى  نهائــي، مشــددا 
لــدى الفلســطينيين القدرة 
واإلرادة لتجاوز أية عراقيل، 
قد تعطل تحقيق المصالحة.

وأضــاف: تمكيــن الحكومة 
هو خطوة أساســية للمضي 
فــي إتمــام كافــة خطــوات 
المصالحة، غيــر أن تمكين 
العمــل في الوزارات يســير 
ببطء، معتبرا أن فتح معبر 
رفــح لثالثــة أيــام مقدمة 
نهائــي  الفتتاحــه بشــكل 
لخطــوات  وا ومتواصــل، 
العمليــة بالعــودة للقانون 
بدأت فعليا، حيــث تم إلغاء 
جبايــة الضرائب والرســوم 
إطــار  خــارج  والتبرعــات 

القانون.
وفيمــا يخــص ملــف األمن 
قال: إن ملــف األمن يتعلق 
بأمــن الــوزارات، والســير، 
تتولــى  التــي  والمعابــر، 
مسؤوليتها وزارة الداخلية، 

والعمل جــار لتجهيز حرس 
الرئيــس للتواجــد بشــكل 
فعلــي ودائــم وكامل على 

معبر رفح.
كما شدد األحمد على أن من 
يطالب بتنفيــذ بنود اتفاق 
المصالحــة دفعــة واحــدة، 
فإنــه يريــد وضــع العصي 
فــي الدواليــب، محــذرا من 
تصريحــات بعــض النخــب 
السياسية والدوائر اإلعالمية 
التــي تحــاول  المشــبوهة 
إثارة المشــاكل واإلشاعات 
للتعطيــل والتخريــب على 
جهود الوحدة الوطنية وإنهاء 

االنقسام.
وطالب وسائل االعالم بلعب 
دور فــي بــث روح التفــاؤل 
بيــن المواطنين، والتصدي 
لكل المظاهــر التي تحاول 
واإلحبــاط،  اليــأس،  بــث 
مشــيدا بالرعاية المصرية 
التفــاق المصالحــة، حيــث 
عقدت بالقاهرة العديد من 
اللقاءات والحوارات منذ عام 
2008، ســواء كانــت ثنائية 
بين حركتي فتح وحماس، أو 

شملت الفصائل كافة.
وأشــار إلــى أن التأخــر في 
تنفيذ اتفاق المصالحة كان 
بسبب التغيرات الكثيرة في 

مصر، والمنطقــة العربية، 
مشــددا علــى أن مصــر لم 
تتخــل عن دورهــا القومي 
الكبير، وتعتبراألمن الوطني 
الفلســطيني أساسا لألمن 

القومي العربي.
عودة إلى الوراء

أولى المبــادرات للمصالحة 
أطلقتهــا قيــادات األســرى 
ايــار  فــي  الفلســطينيين 
2006، التي عرفت بوثيقة 
المصالحة، وســميت الحقا 
«بوثيقة األسرى التي القت 
ترحيبا مــن جميع األطراف، 
وعلــى أثرها عقــد مؤتمر 
الحــوار الوطنــي يــوم 25 
ايــار 2006، ومــع ذلك ظل 
االنقسام قائما، ولم تتوقف 
 ، لمســلحة ا ت  كا شــتبا ال ا
وفشــلت وســاطات عديــدة 
بينها الوساطة القطرية في 
تشرين األول 2006، لتهدئة 

األوضاع.
اتفاق مكة

ومع اســتمرار أجواء التوتر 
عــام 2007، بــادر العاهــل 
الســعودي الراحل عبد اهللا 
بن عبــد العزيز إلــى دعوة 
حركتــي فتح وحمــاس إلى 
التحاور في مكة، على مدار 
ثالثة أيام، ووقعت الحركتان 

على ما بات يعرف بـ»اتفاق 
مكــة» فــي شــباط 2007، 
وكلف الرئيس محمود عباس 
إســماعيل هنية بتشــكيل 
الحكومــة الحاديــة عشــرة 
«حكومة الوحدة الوطنية»، 
إال أن االتفاق فشل بعد عدة 
أشهر رغم األجواء اإليجابية 
التــي رافقت االعــالن عنه، 
وانتهت االشتباكات بسيطرة 
حماس على قطاع غزة في 

14 حزيران 2007.
الورقة المصرية

أوائــل  الوســاطة  تجــددت 
ئــل،  لفصا ا بيــن   2009
لتكــون هذه المرة مصرية، 
حيث أعدت القاهرة خالصة 
أفكارها، فيمــا باتت تعرف 
المصريــة»،  لورقــة  »ا بـ
وطرحتها في أيلول 2009.

وسارعت حركة فتح للتوقيع 
عليهــا، فيمــا طلبت حماس 
وقتــا لدراســتها، قبــل أن 
تطلب إدخال تعديالت عليها، 
لكــن الســلطات المصريــة 
رفضــت، وهــو مــا أدى إلى 
تجميــد األمــور مــن جديد 

لشهور طويلة.
الحوار في دمشق

وعاد الحراك مجددا إلى ملف 
المصالحــة بعــد لقــاء جمع 

رئيــس المكتب السياســي 
لحركة حماس خالد مشعل 
ورئيس المخابرات المصرية 
عمر سليمان أواسط 2010، 
عقــد على أثــره لقــاء بين 
فتــح وحمــاس بالعاصمــة 
السورية دمشق في التاسع 
الثاني  من نوفمبر/تشرين 
2010. ورغــم اإلعالن عن 
جلســة جديدة أواخر كانون 
االول 2010، فــإن اللقاء لم 

يعقد.
االحتجاجات العربية 

ودعوات إنهاء االنقسام
وقعــت   2011/5/4 وفــي 
لفلســطينية  ا ئــل  لفصا ا
فــي القاهرة علــى الورقة 
الوفاق  المصريــة (وثيقــة 
الوطني للمصالحــة وإنهاء 
الفلســطيني)،  االنقســام 
وأقيم احتفال موسع بحضور 
الرئيــس محمــود عبــاس، 
واألمين العام لجامعة الدول 
عمــرو موســى،  العربيــة 
ووزيــر خارجية مصر نبيل 
العربــي، ورئيــس المكتب 
السياسي لحركة المقاومة 
اإلســالمية (حمــاس) خالد 
مشعل، اال ان الجهود فشلت 

أيضا في انهاء االنقسام.
 ،2014 نيســان   23 وفــي 
أعلن في غزة عن اجتماعات 
بيــن حركتي فتح وحماس، 
وخــالل يوميــن أفضت إلى 
بيــن  المصالحــة  اتفــاق 
الطرفين، وااللتزام باتفاق 
القاهــرة، وإعــالن الدوحة، 
والعمل على إنشاء حكومة 
توافــق وطنــي تعلن خالل 
5 اســابيع، وإجراء انتخابات 
بعد 6 أشهر على األقل من 
تشــكيل حكومة رئاســية، 
لمجلــس  وا وتشــريعية، 

الوطني الفلسطيني.
حكومة الوفاق الوطني

أدت حكومة الوفاق الوطني 
اليمين القانونية في الثاني 

مــن حزيــران 2014، حيث 
ضمــت في عضويتها وزراء 
من الضفة الغربية، وقطاع 
غــزة، علــى أمــل وضع حد 
لالنقســام المســتمر منــذ 

العام 2007.
آمال المواطنين خاصة في 
قطــاع غــزة كانــت معلقة 
علــى هــذه الحكومة، حيث 
علــى  بالعمــل  طالبوهــا 
الحصــار، وتحســين  رفــع 
األوضاع المعيشية الصعبة، 
وحــل المشــاكل المختلفة 
والقضايــا العالقــة، نتيجة 
الحصار المفروض منذ عام 

.2007
ومع مرور الوقت، لم يلحظ 
المواطنون الفلســطينيون 
أي تغير، وأكــدت الحكومة 
القيــام  تمكنهــا  عــدم  أن 
بمهامها باســتمرار سيطرة 
حركــة حماس علــى قطاع 
غــزة، وأنهــا مــا زالت هي 
الحاكم الفعلي لقطاع غزة، 
األمــر الذي يمنــع الحكومة 
من تنفيذ مهامها بالشــكل 

المطلوب.
واستمرارا للجهود المصرية 
إلتمام المصالحة، كان الوفد 
الحكومــي برئاســة رامــي 
الحمد اهللا وصل الى قطاع 
غــزة في 2 تشــرين األول، 
وتحديدا في 12 من الشهر 
ذاتــه، تــم التوقيع رســميا 
بين حركتــي فتح وحماس 
المصالحــة،  اتفــاق  علــى 
المخابرات  بحضــور وزيــر 
المصرية خالد فوزي، الذي 
ينص على ان تعود السلطة 
الفلســطينية الى ممارسة 
عملها مجددا في قطاع غزة، 
وتمكيــن حكومــة الوفــاق 
الوطني برئاسة الحمد اهللا 
في موعد أقصــاه 1 كانون 
األول من العام الجاري، وحل 
قضية الموظفين، واألمن، 

والمعابر. 
 سفارتنا في دكار تحيي 

الذكرى الـ29 إلعالن االستقالل
دكار- الحياة الجديدة- أحيت ســفارة فلســطين لدى جمهورية 

السنغال، أمس، الذكرى الـ29 إلعالن االستقالل.
وشــارك في الحفل الذي نظمته السفارة، الحكومة السنغالية 
والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى السنغال، ونواب برلمانيون 
وممثلون عن األحزاب السياســية والنقابــات، والطرق الدينية، 
وعدد من الشــخصيات الرســمية والشــعبية، وأعضــاء الجالية 

الفلسطينية والعربية في دكار.
وأكــد وزير العدل الســنغالي اســماعيال ماديــور ي كلمة نيابة 
عن الحكومة والرئاســة الســنغاليتين، دعم الســنغال الدؤوب 
شعباً وحكومةً ورئيساً لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة 

للتصرف.
وأكــد الدور الرئيســي الذي لعبته الســنغال فــي الحفاظ على 
رئاســة لجنة األمم المتحدة المعنية بممارســة الحقوق الثابتة 
للشعب الفلسطيني وغير القابلة للتصرف منذ عام 1977 وحتى 
يومنا  هذا. ودعمها الثابت والمستمر للنضال المشروع للشعب 

الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة.
وتطــرق إلى الجهود التي بذلتها الســنغال مع باقي الدول في 
اســتصدار القــرار األممي رقــم: 2334 التاريخــي، الذي يدعو 
إسرائيل إلى وقف االستيطان في األراضي الفلسطينية المحتلة 
بمــا فيها القــدس، معتبراً بوضوح عدم شــرعية االســتيطان 

اإلسرائيلي لألراضي المحتلة منذ عام 1967.
وأكــد ســفير دولــة فلســطين صفــوت ابريغيث أهميــة هذه 
المناســبة التاريخية في نضال الشــعب الفلســطيني وتقرير 
مصيره، والحفاظ على هويته الوطنية، رغم الحصار والنكبات 

والمؤامرات والمجازر التي تعرض لها منذ 100 عام.
وشدد على أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجاالت 
الممكنة، وأكد تطلعات الشعب الفلسطيني خاصة بعد أن تكللت 
وحدتــه باتفاق القاهرة األخير، وعودة الحكومة الفلســطينية 
لممارسة كافة مهامها ومسؤولياتها، إلى مساهمة كافة الدول 
الشــقيقة والصديقــة بإعادة إعمار قطاع غــزة المنهك من آلة 

الحرب اإلسرائيلية والمحاصر منذ عشر سنوات. 

 إصابة شاب بجروح إثر تعرضه
 للطعن خالل شجار في جنين

جنين- وفا- أصيب، امس، شاب من قرية سيريس جنوب جنين، 
بجروح، جراء تعرضه للطعن، خالل شــجار وقع داخل محكمة 

الصلح في جنين.
وذكرت جمعية اسعاف الهالل األحمر في جنين، أن الشاب كايد 
عبد اللطيف عواد (30 عاما)، أصيب بجروح وصفت بالمتوسطة، 
جراء تعرضه للطعن بســكين خالل الشــجار الــذي وقع داخل 
محكمــة الصلــح، وتم نقله الى مستشــفى جنيــن الحكومي 

لتلقي العالج.
وتمكنت الشرطة على الفور من إلقاء القبض على المتهم.

 الحراك الشبابي في رابطة أهالي
 زرعين يكرم المحافظ رمضان

جنيــن– الحياة الجديدة– كــرم الحراك الشــبابي في جمعية 
ورابطــة أهالي زرعين في مخيــم جنين، أمس اللواء إبراهيم 
رمضان محافظ محافظة جنين، تقديرا لدوره في حفظ األمن 
وإرساء قواعد القانون وحماية المشروع الوطني، وجرى التكريم 

خالل الزيارة التي قام بها الوفد إلى مقر المحافظة.
وشكر المحافظ رمضان الوفد على اللفتة الطيبة التي بادر بها، 
وأشار إلى أن جميع الشعب الفلسطيني تعرض للنكبة األليمة، 
وســنبقى متمســكين بحق العودة إلى قرانــا المهجرة وعودة 
الالجئين. وأضاف رمضان هنالك تغيرات سياسية فرضت على 
الشــعب الفلسطيني ومنها وأخطرها كانت النكبة. وشدد على 
أن الغد سيكون للفلسطينيين وعاهد الجميع بالقول «سنبقى 
نناضل قيادة وشــعباً ومعنا األجيــال القادمة بكل قوة وكرامة 
وعزيمة وبوحدتنا الوطنية حتى تحقيق حلمنا في إقامة دولتنا 

الفلسطينية المستقلة».

 خنازير تتلف مزروعات
 في «مسلية» جنوب جنين

جنين- وفا- قال شهود عيان إن قطعان خنازير أتلفت مزروعات 
في ســهل قرية مســلية جنوب جنين، وألحقت خســائر بآالف 

الشواقل.
وقــال المواطن عمــر عادل أبو الــرب إن خنازيــر أتلفت حقله 

الزراعي، وكبدته خسائر تقدر بـ 15000 شيقل.
وأشــار أبو الرب إلى أن أعداد الخنازير تتزايد بشــكل ملحوظ، 
وباتت تشــكل تهديدا حقيقيــا للمزروعات الحقلية واألشــجار 

المثمرة سيما اللوز والحمضيات.
وناشــد الجهات المعنية ضــرورة إيجاد حل جذري للقضاء على 

الخنازير، وتعويض المزارعين.
ويواجــه المواطنون صعوبة في مالحقة الخنازير في ظل منع 
قوات االحتالل اإلســرائيلي استخدام األسلحة النارية ومالحقة 

حامليها.

 وفد الصندوق العربي
 يزور مؤسسات نابلس

نابلس- الحياة الجديدة- اختتم وفد الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصــادي، زيارته إلى مدينة نابلــس باجتماع عقد في بيت 
فلسطين وضم ممثلين عن مؤسسات محافظة نابلس، وكان 
في اســتقباله في بيت فلســطين محافظ نابلــس اللواء أكرم 
الرجوب، ورئيس بلدية نابلس المهندس عدلي يعيش، ورئيس 
بلدية الخليل تيســير أبو سنينة وشــخصيات اعتبارية عديدة، 
وممثلين عن مؤسسات وفعاليات من داخل وخارج المحافظة.

ورحب منيب المصري بالوفد مثمنا ما يقوم به د. ســمير جراد 
في دعم المشــاريع التنموية التي تعزز صمود المواطنين في 
الوطن، شاكرا رئيس مجلس إدارة الصندوق عبداللطيف حمد 
وطاقم العاملين على الدعم الســخي والمتواصل لفلسطين، 
ما يساعد على تطوير ودعم المؤسسات والوطن بشكل عام، 
مشــيرا إلى أن الصندوق قدم لفلســطين قرابــة 900 مليون 

دوالر منذ تأسيسه.
وكان الوفد قد زار بلدية نابلس، ومستشفى النجاح الجامعي، 
ومســتوصف الرحمة التابع لجمعية أصدقاء المريض الخيرية 
خالل زيارته لمدينة نابلس، مؤكداً أن الصندوق العربي لإلنماء 
االقتصادي  سيواصل دعمه للمشاريع التنموية في فلسطين.

 تشكيل لجنة تنسيقية عليا للجالية الفلسطينية شمال شرق الواليات المتحدة
نيوجرسي- وفا- اتفقت الجمعيات والمؤسسات الفلسطينية األميركية 
شــمال شــرق الواليــات المتحدة، على تأســيس لجنة تنســيقية عليا 
موحــدة، لتنســيق جهود المنظمات الممثلة للجالية الفلســطينية في 

تلك المنطقة.
جاء ذلك خالل اجتماع عقد في والية نيوجيرسي امس األول، بين رؤساء 
وممثلي أكثر من 40 منظمة وجمعية، لتنظيم عملها بشــكل أساسي 
في المنطقة، والتنســيق مع المناطق األخرى لتشكيل جبهة سياسية 

لدعم القضية الفلسطينية في الواليات المتحدة.
وتتشــكل اللجنة مــن 15 عضوا يمثلون كل المؤسســات والمنظمات 
والتجمعات الفلســطينية المتواجدة في منطقة شمال شرق الواليات 
المتحدة. وتم تعيين باســم حشمة منسقا عاما اللجنة، الذي صرح أن 
هذه اللجنة ستعمل على تشجيع الجيل األميركي الفلسطيني الجديد 
على االنخراط في العمل السياسي في الواليات المتحدة لنقل الصورة 
الحقيقة للقضية الفلسطينية، ودعم صمود أبناء شعبنا في الوطن.

وقال السفير الفلسطيني لدى الواليات المتحدة حسام زملط الذي كان 
في نيوجرســي أمس االول: ان تشكيل هذه اللجنة العليا في منطقة 

شــمال شــرق الواليات المتحدة خطوة ثالثة مهمة في اتجاه تنســيق 
وتوحيد جهود الجالية في المساهمة للتصدي لحمالت التشويه واالبتزاز 

لفلسطين في الواليات المتحدة االميركية.
وقــال رئيس جمعية دير دبوان الخيرية شــكري طــه: ان هذه اللجنة 
ستقوم بالتنسيق مع لجان المناطق االخر التي تضم الغرب والجنوب 
والوســط األمريكي لتشــكيل هيئة ادارية، تعمل على تأسيس لوبي 
فلســطيني من اجــل الضغط على الكونجــرس األمريكي بخصوص 

القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
وأكد رئيس االتحاد االميركي لرام اهللا فلسطين حنا حنانيا، أن العمل 
قائم على تشــكيل اللجنة األخيرة في الجنوب في العاشــر من كانون 
االول المقبل. وتعتبر اللجنة التنسيقية لمنطقة شمال شرق الواليات 
المتحدة الثالثة من نوعها، حيث تم تشــكيل الجنة األولى في منطقة 
وســط غرب الواليــات المتحدة، والثانية في منطقة الســاحل الغربي 
خالل الشهر الماضي، ويجري العمل على تشكيل اللجنة الرابعة خالل 
األسابيع المقبلة لتكون الجالية بذلك قد شكلت لجنة تنسيقية في كل 

مناطق الواليات المتحدة.

 .. وتوقع اتفاقية تعاون مع «العالمية المتحدة للتأمين»

«القدس المفتوحة» تكرم عميد كلية غرناطة ورئيس «الشبيبة االشتراكية الديمقراطية»
رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- كــرم 
رئيس مجلس أمناء جامعة القدس 
المفتوحة م. عدنان سمارة، ورئيس 
الجامعــة أ. د. يونس عمرو، أمس، 
عميد كلية غرناطة د. طه أمارة على 
جهوده فــي إيصال خدمات الجامعة 
التعليميــة لطلبــة مناطــق الداخل 
الفلســطيني. وكرما نائــب رئيس 
مجلس الطلبة القطري في «القدس 
المفتوحــة»، رئيس مجلس الطلبة 
بفرع الجامعة فــي رام اهللا والبيرة 
فادي حماد، النتخابه رئيسا التحاد 
الشبيبة االشــتراكية الديمقراطية 
في العالم العربي. وشــدد ســمارة 
على أهمية البحث العلمي في الرقي 
بالمؤسسات األكاديمية والتعليمية 
كافــة، ودعا الحاضريــن إلى منحه 
أولويــة وأهمية حتــى يكون البحث 
العلمي فــي «القــدس المفتوحة» 
الجامعــات  فــي  لنظيــره  مواكبــا 
األجنبيــة. وكان أ. د. يونــس عمرو 
ت جامعتنا  افتتح اللقاء بقوله: «شقّ
طريقها رغــم الصعوبات الطبيعية 
والمفتعلــة ضدها، وتمكنت من أن 
تحقق نجاحات وضعتها على مصاف 

الجامعات اإلقليمية والعالمية».
وقــال عمــرو: «اجتماعنــا األســري 
هــذا نظمنــاه لتكريم شــخصيتين 
مميزتيــن فــي الجامعــة، أوالهمــا 
شريكنا في العلم والعمل والتضامن 

األخالقي د. طه أمــارة، الذي حارب 
معنا في شــراكته العلمية واألدبية 
والعملية إليصال تخصص الخدمة 
االجتماعيــة ثم ســائر التخصصات 
إلى أهلنا بالداخل، كما أسهم بجهود 
في نشــاطات مختلفة في الجامعة 
أحدثها مؤتمر التراث السادس الذي 
عقدته الجامعة في جنين والناصرة. 
أمــا الشــخصية الثانيــة فهــو ابــن 
«القــدس المفتوحة» فــادي حماد، 
الذي لــه مواقف حاســمة وواضحة 
في األزمات التي مرت بها الجامعة، 
وكان صارمــا حاســما فــي آرائــه 
تجــاه المواقف التــي تجتاح القاعدة 
الطالبية، فاليوم نكرمه ليس لعمله 
المتميز في الكادر الطالبي فحسب، 
بل النتخابه رئيسا التحاد الشبيبة 
االشتراكية الديمقراطية في العالم 
العربي، ممثالً لفلسطين و»القدس 

المفتوحــة». ووقــع رئيــس جامعة 
القدس المفتوحة أ. د. يونس عمرو، 
ونائــب الرئيس التنفيذي للشــركة 
العالمية المتحدة للتأمين أ. تحسين 
الحمــود، أمــس، اتفاقيــة الـتأمين 
الصحــي، في مقر رئاســة الجامعة 
بــرام اهللا. وأشــار أ. د. عمــرو إلــى 
أن التأمينــات العامة، وعلى رأســها 
التأمين الصحــي للموظفين، تأتي 
على ســلم أولويــات إدارة الجامعة، 
إيماناً منها بأن توفير العالج الصحي 
للموظفيــن وأســرهم يعــد أبرز 
عوامل االســتقرار الوظيفي. وأكد 
الحمود حرص الشركة على تقديم 
خدمات تأمينية متميزة، الفتاً إلى أنه 
رغم حداثة عهد الشركة في السوق 
الفلســطينية فإنها أثبتت جدارتها، 
وتتطلع باســتمرار إلــى المحافظة 
على تقديم خدمات تأمينية متطورة. 

وحضر توقيع االتفاقية نائبا رئيس 
الجامعة: للشؤون اإلدارية د. مروان 
درويش، وللشؤون المالية د. عصام 
خليل، ومســاعدة رئيــس الجامعة 
لشــؤون المتابعة د. آالء الشخشير، 
ورئيس نقابة العاملين في القدس 
المفتوحــة أ. عبد القادر الدراويش، 
ومديــر دائــرة المــوارد البشــرية أ. 
طــارق المبــروك، ومســاعد نائــب 
الرئيس للشــؤون اإلداريــة د. تامر 
ســهيل، ومديــرة دائــرة العالقــات 
العامــة أ. ســالفة مســلم، ورئيس 
مجلس الطلبة القطري زياد الواوي. 
ومــن الشــركة العالميــة المتحــدة 
للتأميــن حضــر مســاعدا الرئيس 
التنفيذييــن: أ. نبيــل العباســي وأ. 
محمود سحويل، ومدير فرع بيتونيا 
أ. فارس حمد، ومديرة دائرة التأمين 

الصحي في الشركة أ. رنا الشنار. 

صورة ارشيفية

مشاركون في التكريم


