
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
تتوا�سل �سل�سل��ة النجاحات واالجنازات 
الت��ي يحققه��ا االأطب��اء يف م�س��ايف غزة، 
بالرغم من �سعوبة االأو�ساع التي يعي�سها 
ج��راء  13ع��ام  من��ذ  املحا�س��ر  القط��اع 
االأزمات امل�ستم��رة التي يتعمد االحتالل 

اإغراق القطاع بها.
ب��وزارة  الطبي��ة  الطواق��م  وت�ستنف��د 

مهاراته��ا  كل  الفل�سطيني��ة  ال�سح��ة 
ع��ر  القليل��ة  وباإمكانياته��ا  العالي��ة 
بع��د  يوم��ا  تتوا�س��ل  نوعي��ة  اجن��ازات 
ي��وم، و�سط ظ��روف عمل �ساق��ة، وجهود 
�سغ��ارا  باملر�س��ى  لالعتن��اء  ا�ستثنائي��ة 
وكب��ارا، كما اأثبتوا جناحه��م يف عمليات 
ف�س��ل فيه��ا اأطب��اء يف اخل��ارج، وجنح��وا 
اأن يفت��ك  يف ع��الج مر�س��ى كاد املر���ض 

باأج�سادهم وخففوا بذلك من اأوجاعهم، 
رغ��م غياب وفق��دان الكثري م��ن االأدوية 

وامل�ستهلكات الطبية.
يف  االأطب��اء  اإجن��ازات  اإىل  وبالذه��اب 
وال�سعوب��ات  العراقي��ل  كل  رغ��م  غ��زة 
اأمامه��م، وقط��ع روات��ب املئ��ات منه��م من 
قب��ل ال�سلط��ة يف رام اهلل، اإال اأن ال�سحة 
�سجلت مناذج كب��رية يف جناح العديد من 

العملي��ات اجلراحي��ة، وتاأدي��ة االأطباء 
لر�سالتهم على اأكمل وجه.

ويعت��ر م�ست�سف��ى االأوروبي منوذج مميز 
ملثل هذه االإجنازات، حيث اأكد د. حممد 
ن�س��ار ا�ست�س��اري ورئي�ض مرك��ز جراحة 
القل��ب بامل�ست�سف��ى، اأن��ه مت اج��راء اأكرث 
م��ن )70( عملي��ة جراح��ة قل��ب للكبار 
�سمام��ات  ا�ستب��دال  �سمل��ت  واالأطف��ال، 

القل��ب وزراعة و�س��الت �سريانية تاجية 
وغريه��ا، وذلك منذ اع��ادة ت�سغيل مركز 
جراح��ة القل��ب مب�ست�سف��ى االأوروبي يف 
الراب��ع والع�سري��ن م��ن ابري��ل م��ن العام 

احلايل.
وو�س��ف د. ن�سار ه��ذه العمليات باملعقدة 

وذات مهارة خا�سة، منوهًا 
اىل احدى العمليات كانت 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- الراأي _ اآالء النمر
يتداول��ه  �سحف��ي  خ��ر  تفا�سي��ل  يف 
حك��م  ح��ول  بينه��م  فيم��ا  االإعالمي��ون 
اأ�سدرت��ه املحكم��ة ب�ساأن ق�سي��ة جنائية 
ما، عل��ى م�سمع من الراأي الع��ام من عامة 
النا���ض يق��ع املح��رر ال�سحف��ي يف اأخطاء 
فادح��ة تغ��ريرّ م��ا يق�س��ده ثناي��ا اخل��ر، 
ف�س��ال ع��ن قل��ب احلقائ��ق الت��ي تتح��ول 
اإىل م�س��اكل قانونية ال يعيها املواطن كما 

ال�سحفي يف اآن واحد.
لذل��ك اآثرت "الراأي" على ت�سليط ال�سوء 
عل��ى ق�سية ال�سحفي ال��ذي يجب اأن يلم 
امل�سطلح��ات  ح��ول  القانوني��ة،  باالأم��ور 
امل�سموح��ة والغ��ري م�سم��وح ا�ستخدامه��ا، 
وذل��ك ح�سب الن�ض الذي يت�سمن اأحكامًا 
قانونية بحتة، ميك��ن اأن يكون له عالقة 
بق��رارات خا�سة باملن�س��اآت اأو االأ�سخا�ض 

اأو بع�ض ق�سايا الراأي العام.

واأخ��ذ  ال��ذات  عل��ى  الت�سهي��ل  ب��اب  م��ن 
التحري��ر بع��ني اعتب��ار العم��ل ال�سحفي 
القائم على التحرير والتفنيد والتدقيق، 
بع���ض  حم��ورة  يف  ال�سحف��ي  يت�ساه��ل 
امل�سطلح��ات ح�س��ب �سياق اخل��ر وح�سب 
م��ا ي��راه منا�سبا نحويا اأو لغوي��ًا، وهذا ما 
يوقعه يف الكث��ري من فجوات العمل املهني 

مبا يتعلق باجلانب القانوين منها.
العالق��ات  مدي��رة  ا�ست�ساف��ت  "ال��راأي" 
الق�س��اء  �سلط��ة  يف  واالإع��الم  العام��ة 
و�س��ع  عل��ى  تعم��ل  والت��ي  به��ار،  اإ�س��الم 
مهني��ة  قوال��ب  يف  ال�سحفي��ة  االأخب��ار 
قانونية ال تغ��ري يف القانون واأحكامه وال 
يف مقا�س��ده �سيء، وق��د ا�ستكت يف بداية 
حديثه��ا طبيع��ة التحري��ر البعي��د ج��دًا 
عن مراعاة االأح��كام القانونية وطريقة 
�سيغته��ا، م��ررة ع��دم معرفته��م باأ�س��ول 
القان��ون اخل��ري ال��ذي م��ن الواج��ب اأن 

يحتكم اإليه ال�سحفي يف حياته املهنية.
يف  االمث��ال  بع���ض  "به��ار"  و�سرب��ت 
جمه��ور  ب��ني  ال�سائع��ة  االأخط��اء 
ال�سحفيني، وذلك انطالقا من احل�سا�سية 
البيئ��ة  يف  القان��وين  للطاب��ع  ال�سدي��دة 
القانوني��ة، والتي ت�سبب م�سكالت وخيمة 
يف ا�ستخ��دام بع���ض امل�سطلح��ات يف غ��ري 

�سياقها ال�سحيح.
املحكم��ة  ا�ست�س��درت  كلم��ة  "ا�ستب��دال 
اأ�س��درت  بكلم��ة  اأي�س��ر  باأخ��رى  حكم��ًا 
حكم��ًا، م��ا ه��و اإال خط��اأ ف��ادح لي���ض ل��ه 
العم��ل  بيئ��ة  يف  ال�سح��ة  م��ن  اأ�سا���ض 
القانوين االإعالمي، ف��كل كلمة لها اأ�سول 
قانونية ترجع اإليها ح�سب طبيعة احلكم 

وم�سدره"، تو�سح بهار.
النق��اط  بع���ض  "به��ار"  وو�سع��ت 
االأ�سا�سي��ة عل��ى احل��روف لتو�سيح بع�ض 
اال�ستخدام��ات ال�سائع��ة واملهمة يف بيئة 

العم��ل القان��وين ال�سح��ايف، حي��ث يق��ال 
اأدان��ت حمكم��ة  اأو  اأو حكم��ت  "اأ�س��درت 
البداية ...." وذلك ي�سمى احلكم االأويل 
على ق�سية م��ا وتكون الق�سية قد اأخذت 
وتكتف��ي  االأوىل،  الدرج��ة  م��ن  احلك��م 
بحكمه��ا يف حني كانت الق�سية بعيدة عن 

الق�سايا اجلنائية اأو اجلزائية.
يف  احلك��م  مرحل��ة  يف  يق��ال  ح��ني  يف 
الق�سية من الدرجة الثانية وياأتي تباعًا 
رف�س��ت  اأو  االأول، :"اأي��دت  بع��د احلك��م 
احلك��م .."، فيم��ا يتحول يف ه��ذه احلالة 
اإىل حمكم��ة النق��د والت��ي له��ا �سالحية 
احل�سم النهائي يف اإ�سدار احلكم وال ميكن 

الطعن فيه.
وبين��ت به��ار خ��الل حديثه��ا املف�سل عن 
�سياغ��ة االأخب��ار القانوني��ة خ��ط �س��ري 
وق��وع  حلظ��ة  م��ن  اجلنائي��ة  الق�سي��ة 
اجلرمي��ة حت��ى و�سوله��ا اأعل��ى درج��ات 

التقا�س��ي، حيث تب��داأ م��ن ال�سرطة ومن 
ث��م التحقيق حت��ى الو�س��ول اإىل االأدلة 
ال اأو  بالب�سم��ات  املتعلق��ة  اجلنائي��ة 
او  ت�سري��ح  وج��ود  ح��ال  يف  اأو   DNA
طبي��ب �سرعي، ويتم متثي��ل اجلرمية من 
خ��الل النياب��ة العام��ة الإي��داع الئح��ة 
اتهام يتم ت�سديرها اإىل حمكمة البداية 

للبت يف احلكم.
يف نهاي��ة احلدي��ث الذي ميك��ن اأن يطول 
بال�سياغ��ة  املتعلق��ة  التفا�سي��ل  لك��رثة 
ال�سحيح��ة للم��واد القانوني��ة واملتعلق��ة 
ن�سح��ت   ، النا���ض  م��ن  العام��ة  ب�س��وؤون 
االإعالمية "بهار" والتي �سلعت بالعمل يف 
دوائر االإعالم الق�سائي كافة االإعالميني 
بحي��ازة املعلوم��ات العامة ع��ن ال�سياغة 
العام��ة ل��ذات املوا�سي��ع لك��رثة تداوله��ا 
ع��ر ال�سح��ف وو�سائ��ل االإع��الم املحلية 

والدولية.

الفتقاده ثقافة القانون .. أخطاء شائعة يقع اإلعالمي في صياغتها 
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غزة- الراأي
يف  الدوائي��ة  االأزم��ة  ت��زال  ال 
قط��اع غ��زة ت��راوح مكانه��ا، دون اأي 
ا�ستجابات وا�سحة ملا يعانيه املر�سى 
يف القط��اع املحا�سر منذ اكرث من 13 
عامًا، م��ن اآالم وم�ساعف��ات خطرية، 
ب�سب��ب االأزمات املتالحق��ة والتي ما 
تكاد اأن تنتهي احداها حتى تتجدد 

اأزمة اأخرى.
االأطف��ال  م��ن  الهيموفيلي��ا  مر�س��ى 
اأزم��ة  معان��اة  �سحاي��ا  اأح��د  ه��م 
نق���ض ال��دواء يف املراف��ق ال�سحي��ة 
حي��ث  غ��زة،  قط��اع  يف  احلكومي��ة، 
ال�سب��ل  االأطف��ال  به��وؤالء  تقطع��ت 
واأ�سح��وا  اأدويته��م،  غي��اب  ظ��ل  يف 
غ��ري قادرين عل��ى ممار�س��ة حياتهم 
اليومي��ة املعتادة، ف��ال لعب يف اجازة 
اأطف��ال  به��ا  يهن��اأ  والت��ي  ال�سي��ف 
الع��امل يف ممار�سة خمتلف االأن�سطة 
م��ن  اخل��وف  ب�سب��ب  الريا�سي��ة، 
التعر�ض الإ�سابات ال يتوقف نزيفها 
وبالت��ايل التهاب��ات وم�ساعفات وكل 

ذلك ب�سبب نفاد الدواء.

ويف ذات ال�سي��اق، يو�س��ح ا�ست�س��اري 
غ��زة  مب�ست�سف��ى  ال��دم  اأمرا���ض 
عيا���ض  ه��اين  الدكت��ور  االأوروب��ي 
مبر���ض  امل�ساب��ني  االأطف��ال  اأن 
وراث��ي  مر���ض  وه��و  الهيموفيلي��ا، 
ي�سب��ب خل��ال يف اجل�س��م ومينع��ه من 
ال�سيط��رة عل��ى عملية تخ��رث الدم، 
اأن االأطف��ال امل�ساب��ني باملر���ض ه��م 
االأكرث عر�س��ة لالإ�سابات والكدمات 
عنه��ا  ينج��م  والت��ي  متك��رر  ب�س��كل 
ح��دوث نزي��ف داخل��ي، م��ا يجعلهم 
بحاج��ة جلرعاته��م الدوائي��ة م��ن 
فاكت��ور 8 و فاكت��ور 9 لل�سيطرة على 

النزيف.
ال��دم  اأمرا���ض  ا�ست�س��اري  وي�س��ري 
ملر�س��ى  يح��دث  م��ا  اأ�س��واأ  اأن  اإىل 
النزي��ف  ا�ستم��رار  الهيموفيلي��ا، 
وخ�سو�س��ا  وم�ساعفات��ه،  الداخل��ي 
اإىل ع��دم  الته��اب املفا�س��ل و�س��واًل 
واح��داث  باملف�س��ل  حرك��ة  وج��ود 

اعاقات قد تكون دائمة.
اأه��م  اأن م��ن  ويلف��ت د. عيا���ض اإىل 
امل�س��اكل التي ظهرت حديث��ًا لهوؤالء 

ال��دواء،  نق���ض  ب�سب��ب  املر�س��ى 
واالأدوي��ة  للم�سكن��ات  تلقيه��م  ه��و 
ال�سائع��ة لت�سك��ني االآالم، م��ا اأحدث 
للكث��ري منه��م نزي��ف داخل��ي م�ستمر 
يف املع��دة، ومتك��ن الطاقم الطبي من 
ال�سيط��رة عل��ى النزي��ف بع��د مبيت 
الأيام عديدة يف امل�ست�سفى للمر�سى، 
وتلقيه��م لكمي��ات اأكر م��ن الكميات 
جرع��ات  م��ن  املتبقي��ة  القليل��ة 
فاكت��ور 8 و فاكت��ور 9 لل�سيطرة على 

النزيف.
كما يو�س��ح د. عيا���ض اإىل اأن الكثري 
من مر�س��ى الهيموفيليا من االأطفال، 
اآالم �سدي��دة يف  بات��وا يعان��ون م��ن 
االأ�سنان والتهابات، وهم غري قادرين 
عل��ى عالجها الأن التدخ��ل بخلع اأي 
�سن يعن��ي النزيف ل�ساع��ات طويلة، 

دون توقف ب�سبب نق�ض الدواء. 
يف  الهيموفيلي��ا  مر�س��ى  ب��ات  كم��ا 
م�ست�سفي��ات قط��اع غ��زة ال يتلق��ون 
دواء هيك�س��ا كاب��رون اليومي والذي 
عام��ل  م��ع  امل�ساع��دة  عل��ى  يعم��ل 
التجل��ط يف ممار�سة احلياة اليومية 

الطبيعي��ة للمر�س��ى، حي��ث ت�سب��ب 
غياب الدواء يف الت�سبب يف التهابات 
داخ��ل املفا�س��ل وت��اآكل االأن�سجة يف 

�سفوف املر�سى امل�سابني بالقطاع.
لك��ن د. عيا���ض اأو�س��ح  اأن الطاق��م 
الطب��ي يف املراف��ق ال�سحي��ة، تق��وم 
باأق�س��ى م��ا بو�سعه��ا للحف��اظ عل��ى 
ال��دم،  هيموفيلي��ا  مر�س��ى  حي��اة 
م�س��ريًا اإىل اج��راءه بنف�س��ه العديد 
م��ن االأبح��اث والدرا�س��ات اخلا�س��ة 
بالنظ��ام الغذائي االأف�س��ل للمر�سى 
والذي يقل��ل من م�ساعفات وخطورة 

املر�ض.
م��ن  ح��ذرت  ال�سح��ة  وزارة  وكان��ت 
متع��ددة  وتداعي��ات  م�ساعف��ات 
وخطرية عل��ى مر�سى الهيموفيليا يف 
قطاع غزة ب�سبب ا�ستمرار اأزمة نفاد 
االأدوي��ة اخلا�س��ة به��م م��ن املرافق 

ال�سحية يف قطاع غزة.
وذكرت الوزارة يف ت�سريح ملدير عام 
ال�سيدل��ة د. منري الر���ض ، اأن 124 
قط��اع  يف  باملر���ض  م�ساب��ا  �سخ�س��ًا 
غ��زة، ن�سفهم من االأطف��ال، باتوا ال 

يتلقون جرعاتهم الدوائية الكافية 
ب�سب��ب عدم توافر الدواء يف املرافق 
ال�سحي��ة العام��ة وعدم وج��ود مثل 
الثم��ن يف  الباهظ��ة  االأدوي��ة  ه��ذه 
ال�سحي��ة  واملراف��ق  ال�سيدلي��ات 

اخلا�سة.
وينت�س��ر مر���ض الهيموفيليا يف قطاع 
غزة عل��ى نوعني، حيث الن��وع االأول 
 ،)A( الهيموفيلي��ا  املر���ض،  م��ن 
وي�سيب 104 مواطنني، حيث يحتاج 
م��ن عام��ل  املر�س��ى حلق��ن وريدي��ة 
التجلط رقم )8(، اإىل جانب ال�سكل 
الهيموفيلي��ا  وه��و  للمر�س��ى  الث��اين 
يف  مواطن��ًا   21 ب��ه  م�س��اب  و   )B(
قطاع غزة ويحتاجون حلقن وريدية 

من عامل التجلط رقم )9(. 
املحا�س��ر  غ��زة  قط��اع  يف  ويقط��ن 
اأك��رث م��ن 2 مليون مواط��ن يعتمدون 
ب�سكل كل��ي على اخلدم��ات ال�سحية 
احلكومي��ة يف ظ��ل ارتف��اع مع��دالت 
�سيا�س��ة  ب�سب��ب  والبطال��ة  الفق��ر 
احل�سار املفرو�سة عل��ى القطاع منذ 

�سنة.  13

ال تزال أزمة الدواء مستمرة

 من ينقذ أطفال مرضى الهيموفيليا من خطر المضاعفات؟!
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انتهت الي��وم مدة حمكومية 
ن�س��ار  ال�سهي��د  االأ�س��ري 
نب�س��ات  بتوق��ف  طقاطق��ة 
قلبه عن احلي��اة ب�سكل تام، 
ف��ال �سبي��ل عن االإف��راج عن 
ج�س��ده �س��وى االن�سمام اإىل 
�سف��وف املوت��ى لي�سبح حرًا 
اأغ��الل يف يدي��ه  طليق��ًا، ال 
وال ق�سب��ان اأم��ام عينيه وال 
حتيط��ه  مظلم��ة  ج��دران 
م��ن كل جانب، ليط��ول لقب 
ال�سهي��د  ب�"االأ�س��ري  ا�سم��ه 

املحرر ن�سار طقاقطة".
االأ�س��رى  قافل��ة  ه��ي  كم��ا 
االأي��ام  امت��داد  م��ع  ت��زداد 
الت��ي يب�س��ط االحتالل يده 
بالقوة عل��ى االأرا�س��ي التي 
ي�سكنه��ا الفل�سطيني، يرتفع 
معها ع��دد �سهدائه��م الذين 
ب��داأت اأعماره��م وانته��ت يف 
االإغ��الق،  حمكم��ة  زنزان��ة 
االأح��كام متي��ل ن�سبته��ا اإىل 
ال�سج��ن م��دى احلي��اة كلم��ا 
ف��اق االنتم��اء اإىل الق�سي��ة 

وفل�سطني.
و�س��وؤون  االأ�س��رى  وزارة 
املحرري��ن حمل��ت االحتالل 
ع��ن  الكامل��ة  امل�سوؤولي��ة 
ن�س��ار  االأ�س��ري  ا�ست�سه��اد 
يك��ن  مل  حي��ث  طقاطق��ة، 
يع��اين االأ�سري م��ن اأي مر�ض 
اأوج��اع،  م��ن  ي�ستك��ي  ومل 
اإن�ساني��ة  جرمي��ة  وه��ي 
االأ�س��رى  بح��ق  ترتك��ب 
داخ��ل ال�سجون وهي امتداد 
املفتعل��ة  اجلرائ��م  ل�سل�س��ة 

�سد االأ�سرى يف �سجونهم.
اال�ستنف��ار  م��ن  حال��ة 
واالإدان��ة  واال�ستن��كار 
تقيمها وزارة االأ�سرى بغزة، 
تنديدًا باجلرمية اجلديدة 
اأ�س��ري  روح  بح��ق  املرتكب��ة 
قافل��ة  اإىل  ان�س��م  جدي��د 
االأ�س��رى ال�سه��داء، لريتف��ع 
ال�سه��داء  االأ�س��رى  ع��دد 
اإىل  االأ�س��ر  زنازي��ن  داخ��ل 
م��ن  املئت��ني  بع��د  ع�سري��ن 

ال�سهداء.
وق��ال الناط��ق با�س��م وزارة 
اإن  عب��ده  ا�س��الم  االأ�س��رى 
بت�سكي��ل  تطال��ب  وزارت��ه 
جلنة حتقيق دولية حمايدة 
لتنظر يف مالب�سات ا�ست�سهاد 
االأ�س��ري طقاقطة، من خالل 
اال�س��راف على ج�س��ده عر 
فل�سطين��ي  �سرع��ي  طبي��ب 
م�س��ريًا  حالت��ه،  يف  يحك��م 
االحت��الل  رواي��ة  اأن  اإىل 
كاذب��ة والتي اك��دت على اأن 
حال��ة من املوت املفاجئ اأملت 

باالأ�سري.
اأق�سى  ي�ستخ��دم  االحت��الل 
اجل�س��دي  التعذي��ب  اأن��واع 
االأ�س��رى،  عل��ى  والنف�س��ي 
وهذا ما يف�سر املدة الق�سرية 
ج��دا الت��ي ق�ساه��ا االأ�س��ري 
طقاقط��ة يف زنازي��ن االأ�س��ر 
مل ت��زد ع��ن اال�سبوعني، يف 
تاأكيد عل��ى ل�سان "االأ�سرى" 
دون  ب��ارد  ب��دم  اأع��دم  اأن��ه 

وجه حق.
عائلة االأ�س��ري ال�سهيد قالت 
اإن ابنه��ا مل يك��ن يع��اين من 
وه��ذا  �سحي��ة،  م�س��اكل  اأي 
ل��ه،  االأول  االعتق��ال  ه��و 
وق��د اعتقل قب��ل ا�سبوعني 
 19/6/2019 بتاري��خ 
وبق��ي موقوفا قيد التحقيق 

حتى يوم وفاته.
"عب��ده" اأك��د عل��ى وج��وب 
رف��ع �س��وت االأ�س��رى عالي��ا 
واحلدي��ث  معه��م  للت�سام��ن 
عن ق�ساياهم يف كل املحافل 
ر�سال��ة  واإي�س��ال  الدولي��ة، 
ق�سي��ة  ب��اأن  اأجم��ع  للع��امل 
لل�سع��ب  موِح��دة  االأ�س��رى 
الفل�سطيني على اعتبار اأنها 

ق�سية اإن�سانية خال�سة.
اخ��رى  جرمي��ة  "ه��ذه 
ت�س��اف اىل �سل�سل��ة جرائ��م 
االحت��الل بح��ق اال�سرى، ما 
الدولية  املوؤ�س�سات  ي�ستدعي 
للتحرك العاج��ل لو�سع حد 
جلرائ��م االحت��الل، وتوفري 
ظ��ل  يف  لالأ�س��رى  احلماي��ة 
الطب��ي  االهم��ال  ا�ستم��رار 
وت�ساع��د التعذي��ب املمنه��ج 
وامل�سرع يف اقبي��ة التحقيق، 
اال�س��ري  ا�ست�سه��اد  ان  كم��ا 
ن�س��ار طقاطق��ة يفت��ح ملفي 
التعذي��ب واالهم��ال الطبي، 
العاجل  وي�ستوجب التحرك 
والبح��ث ع��ن ادوات جديدة 
و�ساغطة وموؤثرة، فاالأ�سرى 

يف خطر"، كما اأكد عبده.
داخ��ل  احلال��ة  ع��ن  اأم��ا 
ال�سجون فهي يف حالة غليان 
ما بني م�ساورات وا�ستنفارات 
االأ�س��ري  قت��ل  عل��ى  لل��رد 
ن�س��ار، وما بني حمي��ة تاأكل 
قلوبه��م للثاأر م��ن االحتالل 
واملحافظ��ة عل��ى حي��اة من 
م��ن منه��م، وخا�س��ة  تبق��ى 
داخ��ل �سج��ن الرمل��ة حيث 
االأ�سري ال�سهيد طقاقطة. يف 
حني يعي�ض االأ�سرى وذويهم 
عملي��ات  تنفي��ذ  اأم��ل  عل��ى 
تب��ادل م��ع املحت��ل لالإفراج 
عن اأبنائه��م من �سجونه كما 
�سفق��ة اجلندي االأ�سري لدى 

املقاومة "�ساليط".

تقرير
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باستشهاد "نصار".. من ينتصر لمن تبقى من األسرى؟
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غزة - الراأي
ال�سيا�سي��ة  االأح��داث  وت��رية  تت�س��ارع 
احللب��ة  عل��ى  الع�سكري��ة  واالأمني��ة 
الفل�سطيني��ة ب�س��كل ع��ام، وبقط��اع غ��زة 
ب�س��كل خا���ض، وت��كاد تتج��ه االأم��ور اىل 

حالة من ال�سبابية غري وا�سحة املعامل.
فالفل�سطيني��ون ب�س��كل ع��ام وقط��اع غ��زة 
ب�سكل خا�ض، مقبل��ون على مرحلة حرجة 
وا�سح��ة  مالحمه��ا  تب��دو  ال  وح�سا�س��ة، 
باالأف��ق القري��ب، و�سنحاول يف ه��ذا املقال، 
ال�سيناريوه��ات  عل��ى  ال�س��وء  ت�سلي��ط 
املتوقع��ة لقط��اع غزة ب�س��كل خا�ض، خالل 

الن�سف الثاين من هذا العام.

ما بين التهديد والتصعيد:
يف خ�س��م تزاي��د التهدي��دات االإ�سرائيلية 
املتوا�سلة، ب�ض حملة ع�سكرية وا�سعة على 
قطاع غزة، ويف ظل انعدام االأفق ال�سيا�سي، 
للتو�س��ل اىل حلول اأو ت�سوية بني اإ�سرائيل 
والف�سائ��ل بقط��اع غ��زة، ت�س��ري التوقعات 
اىل تده��ور االأمور من جدي��د، خ�سو�سا يف 
ظل التعن��ت االإ�سرائيلي بتطبيق تفاهمات 
وقف اطالق النار. ورف�ض �سروط ومطالب 
الف�سائ��ل لرف��ع احل�س��ار عن غ��زة، وعليه 
فهن��اك احتم��االت كب��رية لع��ودة حما���ض 

والف�سائل بغزة اىل مربع الت�سعيد.

الحرب واالنتخابات 
اإلسرائيلية:

ت�ستع��د اإ�سرائي��ل ل�س��ن ع��دوان جدي��د ) 

ح��رب رابع��ة ( عل��ى قط��اع غ��زة، وتوؤك��د 
واملن��اورات  ال�سيا�سي��ة،  الت�سريح��ات 
الع�سكري��ة اأن اإ�سرائي��ل بات��ت اأق��رب اىل 
الظ��روف  وتتي��ح  الت�سوي��ة،  م��ن  احل��رب 
ال�سيا�سي��ة االإقليمية والدولية الإ�سرائيل، 
�س��ن حربا جدي��دة على غزة، ل��ن جتد من 

يعار�سها. 
لك��ن م��ا ال��ذي يعي��ق اإ�سرائي��ل ه��و امللفات 
الداخلي��ة، فانتخاب��ات الكني�س��ت العام��ة 
املزمع عقدها منت�س��ف �سهر �سبتمر اأيلول 
الق��ادم، هي اأح��د االأ�سباب الت��ي تعيق �سن 
حرب��ا جدي��دة عل��ى قط��اع غزة، ع��دا عن 
�سعوب��ة ت�سكي��ل ائت��الف حكوم��ي جديد، 
وت�س��ري التوقع��ات اىل اأن اإ�سرائيل �ستبادر 
بح��رب جدي��دة على قط��اع غ��زة، يف حال 
احلكوم��ة  وت�سكي��ل  االنتخاب��ات،  انته��اء 

اجلديدة. 

تسوية تحتضر ومصالحة 
تنتظر:

االأخ��ري،  الن��ار  اط��الق  وق��ف  تفاهم��ات 
والتهدئ��ة االأخرية، ترتن��ح وحتت�سر، لي�ض 
يف  االإ�سرائيلي��ة  املمطال��ة  ب�سب��ب  فق��ط 
تطبيقه��ا، لك��ن ب�سب��ب املواق��ف ال�سلبي��ة 
فم�س��ر  واالأ�سق��اء،  والو�سط��اء  لالأط��راف 
للقب��ول  حما���ض  عل��ى  ال�سغ��ط  متار���ض 
بال�س��روط االإ�سرائيلية، وال�سلطة تعار�ض 
اأي خط��وات اأو اج��راءات جدي��دة بقط��اع 
غ��زة، وعلي��ه، فم��ن ال�سع��ب التو�س��ل اىل 
الع��ام  نهاي��ة  حت��ى  تهدئ��ة،  اأو  ت�سوي��ة 

اجل��اري، اأو حتى م�ساحل��ة داخلية، ب�سبب 
تناق���ض املواق��ف ب��ني ال�سلط��ة والف�سائل 

بغزة.

تهديد متبادل وردع متآكل:
ووفق��ا له��ذه الظ��روف املعق��دة، �ست�ستم��ر 
لعب��ة التهدي��دات املتبادل��ة ب��ني الف�سائل 
بغزة وعل��ى راأ�سها حما�ض، وب��ني اإ�سرائيل، 
التهدي��دات،  وم��ع م��رور الوق��ت، وكثاف��ة 
وخالل ج��واالت امل��د واجلذر الت��ي يجرب 
منظوم��ة  تت��اآكل  بع�سه��م،  االأط��راف  به��ا 
ال��ردع املتبادل بينهم، لدرج��ة �سي�سبح بها 
التهدي��د ال يج��دي نفع��ا، وال��كل �سي�سع��ى 
طرف��ة،  م��ن  الراك��دة  املي��اه  لتحري��ك 

وممار�سة ال�سغط على الطرف االآخر.

إسرائيل تراقب عزة عن 
كثب:

تتاب��ع اإ�سرائي��ل عل��ى امل�ست��وى االإعالم��ي 
ع��ن  بغ��زة  يج��ري  م��ا  واال�ستخبارات��ي 
كث��ب، ال �سيم��ا عل��ى امل�ستوي��ات الع�سكرية 
واالأمني��ة واالقت�سادية، وتع��ر عن قلقها 
م��ن التح��والت اجلاري��ة بغ��زة، ع�سكري��ا 
واأمني��ا، وال تاأب��ه مل��ا يجري بالقط��اع على 
امل�ستوى االقت�س��ادي، فاإ�سرائيل م�ستفيدة 
م��ن تفاق��م االأزمات، وتظ��ن انه��ا تزيد من 
ال�سغ��ط الداخل��ي عل��ى حما���ض، وبالتايل 
ت�س��كل له��ا فر�س��ة ذهبي��ة لتف��ادي الق��وة 

املرتاكمة لدى حما�ض والف�سائل بغزة.

كل شيء مقابل الجنود ونزع 
السالح:

وعلي��ه �ست�سع��ى اإ�سرائي��ل، وبالتع��اون م��ع 
حلفائه��ا باملنطق��ة، لزي��ادة ال�سغ��ط على 
اأ�سا�س��ني  لهدف��ني  بغ��زة،  حما���ض  حرك��ة 
وهم��ا: ن��زع �س��الح غ��زة، واع��ادة اجلن��ود 

االأ�سرى لدى حما�ض.
اإ�سرائيل لن توافق على تطبيق التفاهمات 
بحرفيته��ا، ولن ت�سم��ح للتخفيف عن قطاع 
غزة، ومتوقع اأن تزيد اخلناق من خالل كل 
و�سيط اأو فر�سة متاحة، مل�ساومة الف�سائل 
وحما���ض على نزع ال�س��الح، واعادة اجلنود 
بدون �س��روط، ولذل��ك ال ت�س��ري التوقعات 
اىل التو�س��ل اىل �سفقة تبادل حتى نهاية 

العام اجلاري. 

خيارات حماس حتى نهاية 
العام:

جرب��ت حركة حما�ض الكث��ري من اخليارات 
الو�سط��اء،  م��ع  وجتاوب��ت  اإ�سرائي��ل،  م��ع 
االأ�سق��اء والدوليني، يف التو�سل اىل تهدئة 
ووق��ف اط��الق ن��ار، ي��وؤدي اىل التخفي��ف 
ع��ن ال�سكان بغزة، ولكن م��ع هذه ال�سيا�سات 
االإ�سرائيلي��ة الوا�سح��ة، الرامي��ة لزي��ادة 
ال�سغط على حما�ض، ت�سري التوقعات اىل اأن 
حما�ض باتت ال متتل��ك الكثري من اخليارات 
الناعم��ة، وعليه��ا الع��ودة بق��وة للخيارات 
اخل�سن��ة، لكن م��ع اال�ستفادة م��ن التجارب 
ال�سابقة، وعدم جعل اأوراق القوة وال�سغط 

التي متتلكه��ا بيد الو�سطاء، فاإ�سرائيل التي 
عادت تلع��ب على وتر ك�سب ومترير الوقت، 
لن توافق حاليا عل��ى اأي تخفيف عن غزة، 
خ�سو�س��ا يف ظ��ل ال�س��وء االأخ�س��ر ال��ذي 

ح�سلت عليه من ال�سلطة وم�سر.

أخيرا.. صفقة القرن وغزة 
وحيدة بالميدان:

وبالنهاي��ة ال ميك��ن اأن ن�ستثن��ي التوقع��ات 
لقط��اع غزة، يف ظ��ل احلديث ع��ن االإعالن 
عن ال�س��ق ال�سيا�سي ل�سفق��ة القرن، والذي 
يتمح��ور باالأ�سا�ض بقطاع غ��زة، فغزة التي 
ت�س��م ع��ددا كب��ريا م��ن الالجئ��ني، وغ��زة 
الت��ي تعتر منطقة حمررة ) اأ ( هي اخليار 
االأمريك��ي واالإ�سرائيل��ي االأوح��د لتطبي��ق 
وعلي��ه  الق��رن،  ب�سفق��ة  ال�سيا�س��ي  ال�س��ق 
�ستك��ون وحي��دة باملي��دان مبواجه��ة ه��ذه 
ال�سفقة، الت��ي �سرتكز على ع��ودة ال�سلطة 
القط��اع،  م��ن  الالجئ��ني  وتهج��ري  للقط��اع، 
واقت�سادي��ة  اأمني��ة  مع��ادالت  وفر���ض 
جدي��دة، ت�سم��ح الإ�سرائيل باإنه��اء ال�سراع 
وفت��ح اأب��واب التطبي��ع عل��ى م�سرعيه��ا مع 
العامل العربي. ووفقا لذلك، نتوقع اأن تبقى 
غزة وحيدة بامليدان ملواجهة �سفقة القرن 
يرتت��ب  ورمب��ا  االأمريكي��ة،  االإ�سرائيلي��ة 
عل��ى ذل��ك، حت��ى نهاي��ة الع��ام، تط��ورات 
اأمنية وع�سكري��ة خطرية بالقطاع، يف حال 
اال�ستم��رار برف���ض متري��ر ه��ذه ال�سفق��ة، 
وعلى حما�ض والف�سائل بقطاع غزة، البدء 

باال�ستعداد لتداعيات هذه ال�سفقة

بين التهديد والتصعيد.. سيناريوهات غزة حتى نهاية العام
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اىل  تق��ع  �سالم��ة  اأب��و  دي��ر 
م��ن  ال�سرق��ي  ال�سم��ال 
مدين��ة الرمل��ة وعل��ى بع��د 9 
كيلوم��رتات منه��ا بينم��ا تقوم 
مدين��ة الل��د اىل الغ��رب منها 
وعل��ى بع��د 5 كيل��و م��رتات يف 
منطق��ة منب�سط��ة م��ن ال�سهل 
ال�ساحلي الفل�سطيني االأو�سط 
ب��ني قري��ة جم��زو واحلديثة 
جتاوره��ا  الت��ي  الق��رى  وم��ن 
 ، والقبي��ة  زكري��ا  خربت��ي 
ترتف��ع اأرا�س��ي القري��ة 175 

مرتا عن �سطح البحر .
تاريخه��ا : وت�سميته��ا : تع��ود 
الغال��ب  يف  القري��ة  ت�سمي��ة 
اىل مق��ام ال�سي��خ اأب��و �سالم��ة 
املوج��ود يف مدخله��ا ال�سرق��ي 
فيمك��ن  القري��ة  تاري��خ  اأم��ا   ،

اعادت��ه اىل ماقب��ل الروم��ان حي��ث وج��د 
يف القري��ة كتاب��ات يوناني��ة مم��ا ي�س��ري ان 

الهلن�ستي��ني م��روا به��ا وا�ستوطنوه��ا ، كم��ا 
الت��ي  ال�سخ��ر  املنحوت��ة يف  القب��ور  ت�س��ري 

وجدت يف موقعها اىل الفرتة الرومانية .

 نقول اإن القرية عا�ست الفرتات التاريخية 
املختل��ة حتى ع��ام 1920 م عندم��ا احتلت 
بريطاني��ا القري��ة كم��ا �سائ��ر فل�سط��ني مبا 

رمي��و  �س��ان  باتفاقي��ة  ع��رف 
الكريه��ة اأو ما عرف باالنتداب ، 
ويف عام 1948م �سقطت القرية 
بيد ال�سهاين��ة يف بداية احلرب 
االأوىل  ال�سهيوني��ة  العربي��ة 
والت��ي عرف��ت بح��رب النكب��ة ، 
وق��د مار���ض ال�سهاين��ة التطهري 
العرق��ي الكام��ل فيه��ا ومل يب��ق 
وق��د  مهدم��ة  ج��دران  اال  منه��ا 
احجاره��ا  ال�سهاين��ة  ا�ستخ��دم 
القدمي��ة يف بن��اء ب��رج املراقبة 

الذي اأقاموه على اأر�سها .
 بقي يف القري��ة اأ�سجار اخلروب 

وال�سرو وال�سنوبر والتني .
 ويج��در بالذك��ر اأن يف منطق��ة 
خرب��ة  ت�سم��ى  قري��ة  اخللي��ل 
�سالم��ة ووادي عبي��د ويف �سوريا 

بلدة ت�سمى جاين �سالمة .
�سكانه��ا : كان ع��دد �س��كان القري��ة يف ع��ام 

. بقليل  ن�سمة   60 من  اأكرث  1948م 

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

قرية دير أبو سالمة 
المهجرة قضاء الرملة

غزة- الراأي
املكت��ب   – االإع��الم  وزارة  ن�س��رت 
االإعالم��ي احلكومي تقري��ر االإجنازات 
الن�سف االأول من العام احلايل 2019 ، 
حيث مت ا�ستعرا�ض عمل الدوائر داخل 
ال��وزارة وخدماتها املقدم��ة لل�سحفيني 
وو�سائ��ل االإع��الم وللموؤ�س�سات يف كافة 

املجاالت التي تقوم بها الوزارة .
الرتاخي���ض  دائ��رة  عم��ل  جم��ال  ويف 
دائ��رة  منح��ت  االإعالمي��ة،  واملتابع��ة 
االإعالمي��ة  واملتابع��ة  الرتاخي���ض 
الرتاخي���ض الدائ��م ملوؤ�س�س��ة اإعالمية 
واح��دة ، كم��ا ومت منح رخ�س��ة موؤقتة 
اإف��ادات  ومن��ح  اإعالميت��ني  ملوؤ�س�ست��ني 
اعتم��اد  ومن��ح  اإعالميت��ني،  ملوؤ�س�ست��ني 
7 ف��رق اإعالمي��ة، وجتدي��د اعتماد 7 
طلب��ات   9 وا�ستقب��ال  اإعالمي��ة،  ف��رق 
ترخي�ض موؤ�س�سات جديدة واإر�سال 17 
خماطب��ات للداخلية الإمت��ام اإجراءات 
االإعالمي��ة،  املوؤ�س�س��ات  ترخي���ض 
تدريبي��ة  دورات  �سه��ادات  واعتم��اد 

ملوؤ�س�ستني اإعالميتني.
يف ح��ني فتحت ال��وزارة ب��اب الت�سجيل 
ال�سحفي��ة  البطاق��ة  عل��ى  للح�س��ول 
و�سائ��ل  يف  يعمل��ون  ال��ذي  لل�سحفي��ني 
االإع��الم ومن يعملون ب�س��كل حر  �سمن 
معاي��ري و�سعتها ال��وزارة ، وقامت بن�سر 
وموقعه��ا  �سفحاته��ا  عل��ى  االإع��الن 
و�سائ��ل  عل��ى  وتعميمه��ا  االلك��رتوين 

االإعالم.
اإىل ذل��ك، اأعلن��ت ال��وزارة ع��ن اإطالق 
ال�سنوي��ة  االإع��الم  وزارة  جائ��زة 

لل�سحافة 2019م.
ال��دورات  جم��ال  �سعي��د  عل��ى  اأم��ا 

التدريب��ة، فق��د نظم��ت وزارة االإعالم 
10 دورات تدريب��ة يف جم��ال �سحافة 
الفوتوغ��رايف،  والت�سوي��ر  املحم��ول، 
ح��ول  ودورت��ني  الرام��ج،  واإع��داد 
مو�س��وع املرا�س��ل االإذاع��ي، والتق��دمي 
املذيع��ني،  واإع��داد  التلفزي��وين، 
واأ�سا�سي��ات اللغة االإجنليزية خلريجي 

االإعالم، وال�سحافة الريا�سية.
التدريب��ة  ال��دورات  وا�ستهدف��ت  ه��ذا 
ع��دد 301 مت��درب ومتدرب��ة من طلبة 

االإعالم وعدد من ال�سحفيني.
وتوا�سل��ت وزارة االإع��الم م��ع اجلمهور 

عل��ى  والعم��ل  ال�س��كاوى  ا�ستقب��ال  يف 
ومت   ، �س��كاوى   5 بلغ��ت  حي��ث   ، حله��ا 
م��ع  لق��اء  برنام��ج   15 ع��دد  تنظي��م 
م�س��وؤول، وتنظيم 7 موؤمت��رات �سحفية 
واإقامة 7 ن��دوات وور�ض عمل ، وتوقيع 
اتفاقي��ات ومذك��رات تفاه��م مع جهات 
غ��ري حكومي��ة لق��اءات م��ع املوظف��ني ، 
كما واأ�سدرت الوزارة 14 بيانا �سحفيا ، 
واجتم��اع هيئة املكتب عدد 12 لقاءات 
لرئي���ض  �سحف��ي  ت�سري��ح   24 وع��دد 
املكت��ب االإع��الم احلكم��ي ع��ر و�سائ��ل 

االإعالم.

امليداني��ة  الزي��ارات  �سعي��د  عل��ى  اأم��ا 
وا�ستقب��ال الوفود، فق��د قامت بتنظيم 
52 زي��ارة ل�سحفي��ني وو�سائل االإعالم 
وموؤ�س�س��ات اأخرى ، كم��ا وا�ستقبلت 20 

وفد من وزارات وموؤ�س�سات و�سحفيني .
وعل��ى �سعي��د احلا�س��وب وتكنولوجي��ا 
املوق��ع  زي��ارات  بلغ��ت  املعلوم��ات، 
االإلك��رتوين لوزارة االإع��الم547583  
زي��ارات  بلغ��ت  فيم��ا   ، زي��ارة 
وكال��ة  ملوق��ع  االإلك��رتوين  املوق��ع 
الراأي1772674 ، وبلغ عدد املعجبني 
ب�سفحة وزارة االإعالم على الفي�سبوك 
19465وعدد املعجبني ب�سفحة وكالة 
ال��راأي عل��ى الفي�سب��وك بع��د حذفه��ا 
وع��دد  ع�س��ر5612  الثاني��ة  للم��رة 
املعجب��ني ب�سفحة وكال��ة الراأي باللغة 

االإجنليزية على الفي�سبوك 7680.
اأما اجنازات اإذاعة الراأي الفل�سطينية 
خ��الل الن�سف االأول م��ن العام احلايل، 
وه��ي:  براجمي��ة  خط��ط   4 ت�سمن��ت 
�سه��ر  وخط��ة  اعتياديت��ني،  خطت��ني 

رم�سان املبارك، وخطة عيد الفطر.
 36 وفيه��ا  ح�ساره��ا"  تك�س��ر  "غ��زة 
برنام��ج متن��وع  حي��ث ب��ث 26 الرامج 
احلكومي��ة ع��دد   192 حلق��ة ، وبلغت 
الن�س��رات احلكومي��ة  180 ن�سرة ،وبلغ 
 2880 لالإذاع��ة  الب��ث  �ساع��ات  ع��دد 
�ساع��ة ب��ث اإذاع��ي، اإ�ساف��ة لتنظيم 4 

موجات بث موحدة مع االإذاعات.
كم��ا وقام��ت وكال��ة و�سحيف��ة ال��راأي 
بن�س��ر امل��واد االإخباري��ة واالإعالمي��ة 
املوق��ع  ع��ر  زاوي��ة   13 يف  املختلف��ة 
االإلك��رتوين للوكال��ة 7950، واإ�س��دار 
 52 ال��راأي احلكومي��ة ع��دد  �سحيف��ة 

ن�سخ��ة الكرتونية ،وتغطي��ة الفعاليات 
الفوتوغ��رايف  بالت�سوي��ر  اليومي��ة 
والفيديو مبا ي�ساوي 284 فعالية ، كما 
وبلغ عدد ال�سور التي مت ن�سرها1092 
م��واد  234معاجل��ة  وعم��ل  �س��ورة، 
الفيدي��و باملونت��اج ، ون�س��ر90 تقري��ر 
فيدي��و عن فك��رة حكومي��ة ، ون�سر 70 
اإنتاج انفوجرافي��ك + برومو�سن ون�سر 

عدد 81 من الت�ساميم والبرنات.
وعل��ى �سعيد عمل وكالة ال��راأي باللغة 
االإجنليزي��ة، بلغ اإنتاج طاق��م الوكالة 
باللغ��ة االإجنليزية باالأخب��ار والفنون 
ال�سحفي��ة االأخ��رى م��ع دق��ة وج��ودة 
العمل بدرج��ة ملحوظة خالل الن�سف 
االأول من هذا العام 890 عمل اإخباري 
جرائ��م  يوث��ق  فيدي��و   31 ون�س��ر   ،
االحتالل �س��د الفل�سطينيني يف ال�سفة 
�سفح��ة  عل��ى  غ��زة  وقط��اع  املحتل��ة 

الفي�ض بوك.
اإىل ذل��ك، ر�سدت وكالة ال��راأي باللغة 
ال�سح��ف  تتناول��ه  م��ا  االإجنليزي��ة 
ال�س��اأن  ع��ن  والعري��ة  االأجنبي��ة 
الفل�سطيني��ة واإع��داد ن�س��رة اأ�سبوعية 
ملا مت ن�س��ره على الوكالة خ��الل اأ�سبوع 
بعدد 54 ن�س��رة  ، ون�سر جميع االأخبار 
خمتل��ف  عل��ى  االإعالمي��ة  وامل��واد 
ح�سابات مواق��ع التوا�سل االجتماعي، 
وتغطي��ة فعالي��ات ذك��ري ي��وم االأر�ض 
مل�س��ريات  االأوىل  ال�سنوي��ة  والذك��رى 
الع��ودة الك��رى،  ون�س��ر انفوجرافي��ك 
بع��دد ونوعي��ة االإ�ساب��ة ب��ني �سف��وف 
ال�سحفي��ني ، ا�ستقب��ال طلب��ة التدريب 
املي��داين، حي��ث بل��غ ع��دد املتدربني 2 

متدربة من اجلامعة االإ�سالمية.

"اإلعالم" تنشر تقرير اإلنجازات للنصف األول من العام 2019
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ديرالبلح- الراأي- ب�سام العطار
الطبي��ة  خدماته��ا  تعزي��ز  اإط��ار  يف 
يف  م�ست�سفياته��ا  داخ��ل  والت�سخي�سي��ة 
كاف��ة حمافظ��ات قط��اع غ��زة، احتفل��ت 
15-7- االإثن��ني  الي��وم  ال�سح��ة  وزارة 
2019، بافتت��اح ق�سم االأطفال والوالدة 
مبدين��ة  االأق�س��ى  �سه��داء  م�ست�سف��ى  يف 
بح�س��ور  الو�سط��ى،  مبحافظ��ة  ديرالبل��ح 

�سخ�سيات عربية وحملية.
وكيل وزارة ال�سح��ة د. يو�سف اأبوالري�ض 
اجلدي��د  االإجن��از  ه��ذا  اأن  عل��ى  اأك��د 
للمنظوم��ة ال�سحية يف غزة، جاء بالرغم 
م��ن كل الظ��روف والعقب��ات، الت��ي م��رت 
بها ج��راء احل�س��ار واالإغ��الق، مثنيا على 
الداعم��ني واملنفذين للم�س��روع الذي كلف 
7 ماليني دوالر بعد اأن واجه العمل الكثري 

من ال�سعوبات.
افتت��اح  اإن  ل�"ال��راأي"،  اأبوالري���ض  وق��ال 

م�ست�سف��ى ال��والدة واحل�سان��ة، ج��اء بعد 
ا�سته��داف  عل��ى  �سن��وات  خم���ض  م��رور 
االأق�س��ى،  �سه��داء  مل�ست�سف��ى  االحت��الل 
ليثب��ت "اأنن��ا را�سخ��ني على ه��ذه االأر�ض، 
ونبح��ث ع��ن احلي��اة ل�سعبن��ا"، م��ع توفري 
كاف��ة الرعاي��ة الطبية املطلوب��ة، يف ظل 

نق�ض حاد يف املعدات وامل�ستلزمات.
وكي��ل ال��وزارة اأو�س��ح اأن��ه وبافتت��اح هذا 
امل�ست�سفى �ستح�سل الن�ساء واأطفالهم على 
خدمات طبية ممي��زة، بال�سكل الذي يليق 
بهم وبت�سحايتهم، مقدما �سكره لكل �ساهم 
يف خروج هذا امل�س��روع للعلن، حيث اأ�ساف 
نقل��ة نوعية خلدم��ات التوليد واحل�سانة، 
الت��ي تقدم م��ن قب��ل وزارة ال�سحة لكافة 
املواطن��ني، مبين��ا اأن وزارت��ه وظف��ت 88 

موظف جديد من اأجل تطوير اخلدمة.
الهيئ��ة  اإدارة  جمل���ض  رئي���ض  نائ��ب  اأم��ا 
الدولي��ة العربية الإعم��ار فل�سطني عي�سى 

امكيكي، �سكر يف حديث��ه ل�"الراأي"، كافة 
امل�س��روع  ه��ذا  الإمت��ام  املتعاون��ة  اجله��ات 
الكب��ري، مو�سح��ا اأن امل�ست�سف��ى يتك��ون من 
بدروم على م�ساح��ة 1200 م2، وطابقني 
عل��ى م�ساح��ة 3600 م2، بتكلف��ة بلغ��ت 
مالي��ني  وثالث��ة  للبن��اء،  مالي��ني  اأربع��ة 
للمع��دات والتجهي��زات الطبي��ة، بتموي��ل 
م�س��رتك م��ن برنامج دول جمل���ض التعاون 
الإع��ادة اإعم��ار غ��زة، واللجن��ة العلي��ا يف 

االأردن.
تتب��ع  م�ساري��ع  اإجن��از  مت  اأن��ه  واأ�س��اف 
للهيئ��ة يف ال�سفة والقد���ض وغزة، بقيمة 
يف  مالي��ني   7 منه��ا  دوالر،  ملي��ون   35
م�سف��ى االأق�س��ى يف جمال البني��ة التحية 
االأطف��ال  ق�س��م  راأى  حت��ى  والتجهي��زات 

والوالدة النور.
مدي��ر م�ست�سف��ى �سه��داء االأق�س��ى كم��ال 
خطاب اأكد ل�"الراأي"، اأن افتتاح م�ست�سفى 

ال��والدة واحل�سانة  جاء بعد عناء طويل، 
اأ�س��اف  حي��ث  وم�سني��ة،  كب��رية  وجه��ود 
نقل��ة نوعي��ة للخدم��ات املقدم��ة للن�س��اء 
واالأطف��ال على حد �س��واء، نظرا للحاجة 
ال�سكاني��ة  الزي��ادة  ظ��ل  يف  له��ا  امللح��ة 
الكب��رية يف حمافظ��ة و�س��ط قط��اع غ��زة 

وحاجتها للخدمة الطبية املتزايدة.
واأو�سح اأن افتت��اح امل�ست�سفى �ساهم يف فتح 
ة وتوفري  اآفاق جديدة، وزيادة عدد االأ�سررّ
االأجهزة الطبية ونوعية اخلدمة الطبية 
املقدم��ة لالأطف��ال والوالدة، مب��ا يتما�سى 

مع معايري اجلودة  الوطنية والدولية.
�سن��وى  الن�س��ف  التقري��ر  اأن  اىل  ي�س��ار 
االأول لالإدارة العامة للم�ست�سفيات بوزارة 
ال�سح��ة خالل 2019، اأو�سح اأنه مت اأي�سا 
افتت��اح ق�سم اأمرا�ض ال��دم واالأورام يف م. 
 ،PCRF الرنتي�سي بالتعاون م��ع موؤ�س�سة
الفريو�س��ات  فح���ض  خدم��ة  واإ�ساف��ة 

لوحدات الدم واملر�سى يف م.االأندوني�سي، 
منوها اىل تطبيق برنامج امل�سح االإ�سعاعي 
يف اأق�س��ام االأ�سع��ة والعملي��ات يف جمم��ع 
ال�سف��اء وامل�ست�سف��ى االإندوني�سي و الن�سر 
و ال��درة وحتديد اللوازم واأدوات احلماية 

من االأ�سعة.
كما ب��ني التقرير افتتاح م�ست�سفى الوالدة 
م�ست�سف��ى  يف  احل�سان��ة  وق�س��م  اجلدي��د 
�سه��داء االأق�س��ى الذي مت الي��وم االإثنني، 
كذل��ك مت حتدي��د جمم��ع نا�س��ر كمرك��ز 
لوح��دة الك�سور املعق��دة يف منطقة جنوب 
مر�س��ي  لرعاي��ة  كمرك��ز  غزة،واأي�س��ا 
التهابات العظام جلرحى م�سريات العودة.
واأ�س��ار اىل ت�سكي��ل فريق رق��م )2( لعمل 
زراع��ة الكل��ى برئا�س��ة د. ولي��د م�سع��ود.
كم��ا مت حو�سبة خدم��ات الت�سوير الطبي 
م.  حان��ون،  بي��ت  امل�ست�سفي��ات)م.  يف 

الرنتي�سي، م. الن�سر لالأطفال(.

بالصور: مستشفى األقصى..قسم الوالدة ُيولد من جديد!
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ما أسباب اإلصابة بحكة فى زاوية العين وخيارات عالجها

االأعرا���ض  م��ن  الع��ني  زواي��ا  يف  احلك��ة  تعت��ر 
ا  ال�سائع��ة حل�سا�سية العني، والتي ي�س��ار اإليها اأي�سً

با�سم التهاب امللتحمة التح�س�سي.
ح�سا�سي��ة الع��ني ه��ي ردود فع��ل يحدث ف��ى العني 
نتيج��ة وب��ر احليوان��ات االأليف��ة والغب��ار واملواد 
الكيميائي��ة، وت�سم��ل االأعرا���ض احم��رار وتهي��ج 
العينني، وتورم اجلف��ون، وح�سا�سية لل�سوء، ويتم 
التعام��ل م��ع ح�سا�سي��ة الع��ني م��ن خ��الل قطرات 

الع��ني بدون و�سف��ة طبي��ة وم�س��ادات اله�ستامني 
التي توؤخذ عن طريق الفم.

جف��اف  اأن   "MedlinePlus  " موق��ع  ي�س��رح 
العيون ميكن اأن ي�سب��ب احلكة واللدغ واالإح�سا�ض 
باحلرقة يف العينني، واالأ�سخا�ض اأ�سحاب العيون 
اجلاف��ة غالب��ًا م��ا ي�سع��رون اأن هناك �سيًئ��ا ما يف 
الع��ني، ويحدث ذلك نتيجة انخفا�ض اإنتاج امل�سيل 
للدم��وع وه��ي �سائع��ة عن��د الن�س��اء بع��د انقط��اع 

الطمث واالأ�سخا�ض فوق �سن 50 ومر�سى جراحة 
العيون بالليزر.

 فرك العين
 اأي�سا العوامل البيئية التي ت�سمل امللوثات ودخان 
ال�سجائ��ر ميك��ن اأن ت�سب��ب الته��اب العي��ون، وق��د 
ت�سم��ل االأ�سباب االإ�سافي��ة احل�سا�سي��ة الكلورية 

من حمام ال�سباحة  اأو احل�سا�سية املو�سمية.

ت�سمل عالجات حكة العي��ون ا�ستخدام الكمادات 
الب��اردة وقط��رات العني امل�س��ادة لله�ستامني،  ومن 
امله��م لل�سخ�ض يف تلك احلال��ة التوجه اإىل طبيب 
عيون خا�سة اإذا كانت احلكة م�سحوبة باإفرازات 
خ�سراء اأو نق�ض يف الروؤية اأو ح�سا�سية لل�سوء اأو 
اأمل، حي��ث اإن ه��ذه االأعرا�ض ميك��ن اأن ت�سري اإىل 
وجود حالة كامنة، مثل العني الوردية اأو العدوى 

البكتريية.

غزة - الراأي
ج��ت كلية الرب��اط اجلامعي��ة بوزارة  خَررّ
الداخلي��ة واالأم��ن الوطن��ي، �سب��اح اليوم 
الثالث��اء، 45 �سابط��ًا جدي��دًا، م��ن دفعة 
العل��وم  يف  ال�سابع��ة  "البكالوريو���ض 
ال�سرطي��ة والقانوني��ة "ف��وج الرباط" يف 

مقرها الرئي�ض غرب مدينة غزة.
وح�سر حف��ل التخريج كلٌّ من وكيل وزارة 
الداخلي��ة واالأم��ن الوطني الل��واء توفيق 
اأب��و نعيم، والنائ��ب يف املجل���ض الت�سريعي 
م�س��ري امل�س��ري، وعمي��د كلية الرب��اط د. 
كم��ال ترب��ان، وع��دٌد م��ن ق��ادة االأجهزة 
الف�سائ��ل  ممثل��ي  م��ن  ولفي��ف  االأمني��ة، 
والقوى الوطنية واالأكادمييني، وح�سد من 

ذوي اخلريجني.
اأداه��ا  م�س��اة،  عرو���ض  احلف��ل  وتخل��ل 
الطلب��ة اأم��ام من�س��ة احلف��ل، اإىل جان��ب 
ت�سليم اخلريجني م��ن دفعة البكالوريو�ض 

دفع��ة  لط��الب  الكلي��ة  عل��م  ال�ساد�س��ة 
البكالوريو�ض ال�سابعة.

أسس علمية
ب��دوره قال الل��واء توفيق اأب��و نعيم خالل 
كلمة له على اأن وزارة الداخلية بكوادرها 
وقيادته��ا واأركانه��ا، �ستحمي ه��ذا ال�سرح 
القانوني��ة،  الك��وادر  لتخ��رج  العلم��ي، 
كاف��ة  يف  و�س��اق  ق��دم  عل��ى  وال�سرطي��ة 

املجاالت التي حتتاجها الوزارة.
واأ�ساف اأبونعيم اأن احل�سار، وال�سهام التي 
وجهت اإىل �سدر الق�سية، واملوؤامرات التي 
تعر���ض له��ا �سعبن��ا، ومقد�سات��ه، ودم��اء 
�سهدائه، �ستتحطم على �سخرة �سمود هذا 
ال�سعب يف م�سرياته التي اأ�سبحت مرتبطة 

ب�سلوات كل جمعة.
ل��ن  وال�سفق��ات،  املوؤام��رات،  اأن  واأك��د 
مت��ر طامل��ا اأن هن��اك �سع��ب �سام��د ب�سالح 

العزمية، واالإرادة، حت��ى لو كان حما�سًرا 
وجمرًدا من و�سائل القوة واملنعة.

َد عل��ى اأن وزارة الداخلي��ة �ستبق��ى  و�س��درّ
وم�سلح��ة  الوط��ن،  ه��ذا  الأم��ن  احلامي��ة 
بجمي��ع  العل��م  ه��ذا  و�ستحم��ل  املواط��ن، 

األوانه، واأطيافه.
و�سك��ر اللواء اأبو نعيم كل من مد يد العون 
وخ���ض  الدرا�س��ي،  االإعف��اء  اإر�س��ال  م��ن 
ب�سك��ره دولة قط��ر التي تعت��زم ا�ستقبال 
وف��د م��ن الكلي��ة لي�ستفي��د م��ن اخل��رات 
ويع��ود اإىل وطن��ه خادم��ا راعي��ًا للنظ��ام 

والقانون.

أشرف العلوم
م��ن جانبه اأك��د النائ��ب م�سري امل�س��ري اأن 
وزارة الداخلي��ة �سنع��ت التف��وق االأمن��ي، 
وخرجت اأجهزة اأمنية، وطنية حتمي اأمن 
الوط��ن، وت�ستظ��ل حت��ت مظلته��ا املقاومة 

باحلق��وق  مت�س��ًكا  �سعبه��ا  م��ع  وتلتح��م 
والثوابت.

وذكر امل�سري اأن وزارة الداخلية من خالل 
حت�س��ني  اإىل  ت�سع��ى  االأمني��ة  اأجهزته��ا 
الأي  ال�سم��اح  وع��دم  الداخلي��ة،  اجلبه��ة 
اخرتاق اأمني اأو ع�سكري يف جبهة �سعبنا.

ترسيخ العقيدة األمنية
م��ن جهته قال د. كمال تربان خالل كلمة 
له اأن تخرج دفعة جديدة من طالبنا جاء 
بعد اأن اأمتوا الرامج التدريبية وامل�ساقات 
التعليمية يف العلوم القانونية وال�سرطية، 
ليلتحق��وا �سم��ن  45 خريًج��ا،  وعدده��م 

كوادر وزارة الداخلية.
واأ�سار ترب��ان اإىل اأن الطالب �سيتخرجون 
وه��م مت�سلحني بعلمهم ال��ذي تلقوه خالل 
فرتة درا�ستهم الت��ي امتدت الأربع �سنوات، 
خ��الل  م��ن  حر�س��ت  الكلي��ة  اأن  موؤك��ًدا 

براجمها التدري�سية على تر�سيخ العقيدة 
االأمني��ة، واأن تك��ون بو�سلتهم نحو خدمة 

وطنهم واأبناء �سعبهم.
وت��ال الرائ��د عالء عب��د اهلل مدي��ر اإدارة 
ال�س��وؤون االأكادميي��ة ق��رار من��ح الط��الب 
العالي��ة  االإج��ازة  درج��ة  اخلريج��ني 
"البكالوريو���ض" م��ع ما يرتت��ب عليها من 
حق��وق وامتي��ازات، م�س��ريًا اإىل اأن هيئ��ة 
االأوام��ر  اأ�س��درت  واالإدارة  التنظي��م 

االإدارية املتعلقة بالطالب اخلريجني.
واأدى اخلريج��ون الق�س��م القانوني��ة، كما 
االأمني��ة  االأجه��زة  وق��ادة  الط��الب  اأدى 
يف خت��ام احلف��ل التحية لل�س��الم الوطني 

الفل�سطيني.
وزارة  قي��ادة  كرم��ت  احلف��ل  نهاي��ة  ويف 
الداخلي��ة الط��الب املتفوق��ني م��ن دفع��ة 
"عل��وم �سرطي��ة  البكالوريو���ض ال�سابع��ة 

وقانونية".

"الرباط" ُتخّرج دفعتها السابعة في "العلوم الشرطية"
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غزة- الراأي - اآالء النمر
وحده��م يعي�س��ون واقع��ًا ا�ستثنائيا 
بامتياز، فدون مبالغة طلبة الثانوية 
العامة على وجه اخل�سو�ض يقيمون 
داخ��ل مدين��ة اأ�سوارها حماطة بكل 
اأن��واع احل�س��ار والت�سيي��ق واخلن��ق 
الكرمي��ة،  احلي��اة  عل��ى  وامل�ساوم��ة 
مدين��ة ال��كل يع��رف باأنه��ا تواك��ب 
وم��ا  وال�سل��م  احل��رب  م��ن  ف�س��وال 
بينهم��ا، كما مت�س��ي اأوقاتها ليال بني 

العتمة واجواء ال�سيف احلارة.
ه��ذه املرحل��ة الت��ي يعي�سه��ا اأه��ايل 
طلب��ة الثانوية العام��ة قبل اأبنائهم 
غ��زة،  وقط��اع  املحتل��ة  ال�سف��ة  يف 
اأجواء من التوتر واحلما�ض ال�سديد 
جت��اه الظروف التي حتي��ط اأبنائهم 
ملوائم��ة اأجوائهم اخلا�س��ة والعامة 
الإمتام تقدمي االمتحان��ات النهائية 

من كل عام.
ي�سجل التاريخ باأن مئات الطالب من 

فئ��ة الثانوي��ة العامة ه��ذا العام قد 
تقدم��وا لالمتحان��ات النهائية، وقد 
اأم�سوا �سبعة ع�سر عامًا من اأعمارهم 
م��ن  فمنه��م  اآبائه��م،  معاي�س��ة  دون 
اأ�سب��ح اأ�س��ريًا والبقي��ة ق��د ارتق��وا 

�سهداء.
تت��وارد اأ�سماء الطلب��ة املتفوقني يف 
الثانوي��ة العام��ة، وتلم��ع م��ن بينهم 
واالأ�س��رى،  ال�سه��داء  اأبن��اء  اأ�سم��اء 
االأول  املث��ل  ه��م  الطلب��ة  وه��وؤالء 
يف االنت�س��ار عل��ى ق�س��وة الظ��روف 
م��ن كل جان��ب، وكل  به��م  املحاط��ة 
نتيج��ة يح�سلون عليه��ا هي حت�سيل 

ملجهود وعناء ال مثيل لها.
وم��ن ب��ني اأبن��اء االأ�س��رى املتفوقني 
فقد ملع ا�سم الطالبة "توحيد" ابنة 
االأ�سري "موؤيد حم��اد" املحكوم ب�سبع 
موؤب��دات مبع��دل %97.7، فه��ي من 
الذي��ن اأخ��ذوا عه��دًا عل��ى اأنف�سه��م 
اأم��ام  ولنف�سه��ا  الأبيه��ا  باالنت�س��ار 

غطر�سة االحت��الل، رغمًا عن القهر 
وم��رارة الفق��د لتف��رح اأباه��ا ال��ذي 
انتظ��ر ه��ذه الفرح��ة عل��ى اأحر من 
اجلمر. و�سجل اب��ن االأ�سري عبداهلل 
الرغوثي جناحا رغمًا عن الت�سييق 
املفتعل بح��ق اأبي��ه وعائلته وح�سل 
على مع��دل %75، وه��و الذي ينوب 
ع��ن اأبي��ه وي�سغ��ل كاف��ة اأعمال��ه يف 

املنزل الذي يعتر نف�سه اأبًا له.
اأم��ا ع��ن ت��اال ابن��ة االأ�س��ري اأ�س��رف 
حوي��ج فقد غ��اب عنه��ا والدها وهي 
مل تتج��اوز الثالث��ة اأ�سه��ر، اإال اأنه��ا 
�سجل��ت تفوقًا عني��دًا مبعدل 89%، 
م��ا دع��ا جريانه��ا واأحب��اب والده��ا 
مب�ساركته��ا فرحتها عو�سا عن غياب 

والدها.

تفوق الشهداء
فبينم��ا غيب االحت��الل االأ�سرى عن 
اأبنائه��م وحرمه��م بهج��ة االحتفال 

بتف��وق اأبنائه��م البك��ر، فق��د اأ�س��ر 
مئ��ات من الطلبة من اأبن��اء ال�سهداء 
عل��ى اإبقاء اأ�سم��اء اآبائه��م مرفوعة 
نتائ��ج  يف  حت��ى  منت�س��رة  �ساخم��ة 

الثانوية العامة.
رام��ي  ال�سهي��د  ابن��ة  ح�سل��ت  فق��د 
�سع��د "نور"، على مع��دل %99، وهي 
تل��ك التي اأ�سرت عل��ى اأن يبقى ا�سم 
ابيها المع��ًا ومرفوعا بانت�سار وفخر 
ال�سهادة وتفوقها، وه��ي التي عا�ست 
تنع��م  اأن  دون  عمره��ا  �سن��ني  دون 

بح�سن اأباها.
ال�سهي��د رامي �سعد راف��ق با�ست�سهاده 
اأب��و ه��ني، لي�سج��ل  االأ�س��ري يو�س��ف 
اليوم جنل االأخري معداًل متفوقًا كما 
ابن��ة ال�سهيد �سعد، فق��د تفوق ابنه 
حممد اأبو هني مبعدل %98.6، فقد 
�س��دد االأخريي��ن مع��داًل يرف��ع قامة 

ال�سهداء من جديد.
اال�ست�سه��ادي  ابن��ة  فعل��ت  وكذل��ك 

رائد م�سك" حني ح�سلت على  "�سما 
%95، وكان��ت مم��ن انت�س��ر  مع��دل 
على اإرادة الفقد وغ�سة غياب اأبيها، 

بافتعال فرحة عارفة تغمر بيتها.
و�سجلت ابن��ة ال�سهيد القيادي عماد 
 ،96.6% بن�سب��ة  مع��داًل  العلم��ي 
وه��ي اأ�سغ��ر بناته وفيه��ا قد ختمت 
مع��دالت العائلة بتفوقه��ا كما �سجل 

من قبلها اأ�سقائها املهند�سني.
اجلدي��ر بذك��ره اأن نتائ��ج الثانوي��ة 
العام��ة له��ذا الع��ام دلي��ل عل��ى قوة 
رغ��م  الفل�سطين��ي  ال�سع��ب  اإرادة 
ظروف��ه ال�سعبة الت��ي يعي�سها ومير 
ع��ن  وتع��ررّ  متوا�س��ل،  ب�س��كل  به��ا 
اأ�سال��ة ال�سع��ب الفل�سطين��ي و�سعيه 
رغ��م  العل��م  حت�سي��ل  يف  ال��دوؤوب 
االأو�ساع ال�سعبة التي يعي�سها ب�سبب 
االإجرامي��ة  االحت��الل  ممار�س��ات 
واحل�س��ار  للمقد�س��ات  تهوي��د  م��ن 

والعدوان امل�ستمر على �سعبنا.

"التوجيهي" تخلد أسماء الشهداء واألسرى وتبارك تعب زوجاتهم
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
تتوا�س��ل �سل�سلة النجاح��ات واالجنازات 
الت��ي يحققه��ا االأطب��اء يف م�س��ايف غ��زة، 
بالرغ��م من �سعوبة االأو�ساع التي يعي�سها 
ج��راء  13ع��ام  من��ذ  املحا�س��ر  القط��اع 
االأزم��ات امل�ستمرة الت��ي يتعمد االحتالل 

اإغراق القطاع بها.
ب��وزارة  الطبي��ة  الطواق��م  وت�ستنف��د 
ال�سحة الفل�سطينية كل مهاراتها العالية 
وباإمكانياتها القليلة عر اجنازات نوعية 
تتوا�س��ل يوم��ا بع��د ي��وم، و�س��ط ظ��روف 
عمل �ساقة، وجه��ود ا�ستثنائية لالعتناء 
اأثبت��وا  كم��ا  وكب��ارا،  �سغ��ارا  باملر�س��ى 
جناحه��م يف عملي��ات ف�س��ل فيه��ا اأطب��اء 
يف اخل��ارج، وجنح��وا يف ع��الج مر�سى كاد 
وخفف��وا  باأج�ساده��م  يفت��ك  اأن  املر���ض 
بذلك م��ن اأوجاعهم، رغم غي��اب وفقدان 

الكثري من االأدوية وامل�ستهلكات الطبية.
وبالذه��اب اإىل اإجن��ازات االأطباء يف غزة 
رغ��م كل العراقي��ل وال�سعوب��ات اأمامه��م، 
وقطع رواتب املئات منهم من قبل ال�سلطة 
يف رام اهلل، اإال اأن ال�سح��ة �سجل��ت من��اذج 
العملي��ات  م��ن  العدي��د  جن��اح  يف  كب��رية 
اجلراحي��ة، وتاأدي��ة االأطب��اء لر�سالتهم 

على اأكمل وجه.

عمليات معقدة ناجحة
ويعت��ر م�ست�سف��ى االأوروبي من��وذج مميز 
ملث��ل هذه االإجن��ازات، حيث اأكد د. حممد 
ن�س��ار ا�ست�س��اري ورئي���ض مرك��ز جراحة 
القل��ب بامل�ست�سف��ى، اأن��ه مت اج��راء اأك��رث 

م��ن )70( عملي��ة جراح��ة قل��ب للكب��ار 
�سمام��ات  ا�ستب��دال  �سمل��ت  واالأطف��ال، 
القل��ب وزراع��ة و�سالت �سرياني��ة تاجية 
وغريه��ا، وذل��ك منذ اع��ادة ت�سغيل مركز 
جراح��ة القل��ب مب�ست�سف��ى االأوروب��ي يف 
الراب��ع والع�سري��ن م��ن ابري��ل م��ن الع��ام 

احلايل.
وو�س��ف د. ن�سار ه��ذه العملي��ات باملعقدة 
وذات مه��ارة خا�س��ة، منوه��ًا اىل اح��دى 
العملي��ات كان��ت لفت��اة ع�سريني��ة تعاين 
م��ن �سغر حجم ال�سم��ام بالن�سبة لعمرها 
وحجمها، حيث مت تو�سيع ال�سريان االبهر 
وتركي��ب �سم��ام منا�س��ب حلج��م الفت��اة، 
وا�ستم��رت ه��ذه العملي��ة لثم��ان �ساع��ات 
متوا�سل��ة، الفت��ا اىل اأن املري�س��ة كان��ت 
قد اأج��رت عمليتني قبل ذلك خارج قطاع 

غزة ومل تتكلل بالنجاح.
وبني اأنه يتم اجراء من )12-10( عملية 
اأ�سبوعي��ا، م�س��ريا اىل اأن قوائ��م االنتظار 
االآن متت��د الأ�سبوع��ني فق��ط، بعدما كانت 
ت�س��ل اىل 6 �سه��ور، وذلك يف زم��ن قيا�سي 
ق�س��ري، ومل يت��م حتوي��ل اأي��ة حال��ة منذ 
اعادة ت�سغيل املرك��ز، حيث يتم ا�ستقبال 
املر�سى من جمي��ع املحافظات نظرا لتوفر 

اخلدمة يف م�ست�سفى االأوروبي فقط.

إنجازات رغم التحديات
يف  ال�سح��ة  وزارة  قال��ت  جهته��ا  م��ن 
غ��زة:" اإن الواق��ع ال�سح��ي �سه��د خ��الل 
االأ�سه��ر ال�ست��ة االأوىل م��ن الع��ام احلايل 
جم��االت  خمتل��ف  يف  نوعي��ة  اإجن��ازات 

القط��اع ال�سحي"، موؤك��دًة يف الوقت ذاته 
التحدي��ات  م��ن  جمموع��ة  تواج��ه  اأنه��ا 
اأبرزه��ا النق�ض احلاد يف قوائ��م االأدوية 
توف��ر  وع��دم  الطبي��ة،  وامل�ستهل��كات 

املوازنات الت�سغيلية.
اأ�س��رف  ال��وزارة  با�س��م  الناط��ق  واأ�س��اف 
الق��درة خ��الل برنام��ج لق��اء م��ع م�سوؤول 
وال��ذي تنظم��ه وزارة االإع��الم – املكت��ب 
اأ�سبوع��ي:"  ب�س��كل  االإعالم��ي احلكوم��ي 
م��ن  العدي��د  حقق��ت  ال�سح��ة  وزارة  اإن 
االجن��ازات وتنفي��ذ %50 م��ن امل�ساري��ع 
االن�سائية باإجمايل مبلغ 11 مليون دوالر 
تت�سم��ن اإن�س��اء مب��اين جدي��دة واأق�س��ام 
وتاأهي��ل وترمي��م منها وا�ستكم��ال م�سروع 
ال�سف��اء  مبجم��ع  ال��والدة  مبن��ى  ان�س��اء 
الطبي، وم�سروع ترمي��م الكلية واالأورام، 
وترميم ق�سم االأ�سع��ة، وم�سروع العيادات 
العمانية، وان�ساء ق�سم مبيت يف امل�ست�سفى 
االأوروبي، واإعادة تاأهيل ق�سم التعقيم يف 
م�ست�سف��ى اليا�س��ني، واإ�سافة طابقني فوق 
امل�ست�سف��ى االإندوني�س��ي، وم�س��روع تاأهيل 
ق�سم علميات الوالدة يف مبنى التحرير".
نا�س��ر  اأن��ه مت حتدي��د م�ست�سف��ى  وذك��ر 
كمركز لرعاي��ة مر�سي التهاب��ات العظام 
جلرحى م�سريات العودة، وكمركز لوحدة 
الك�س��ور املعق��دة، وافتت��اح ق�س��م اأمرا�ض 
الرنتي�س��ي  م�ست�سف��ى  يف  واالأورام  ال��دم 
بالتعاون م��ع موؤ�س�س��ة PCRF، وتطبيق 
يف  ال��وراثة  لق�س��م  املحو�س��ب  الرنام��ج 
عیادات  مع  وربط��ه  املرك��زي  املخت��ر 
مما  الغ��وث  ووكالة  االولیة  الرعاي��ة 

�سی�ساه��م يف �سرع��ة الك�سف املبك��ر على 
طفال ومتابعتها  مرا���ض الوراثي��ة لالأ االأ

ومنع االإعاقة.
وبنب الق��درة اأن الوزارة قام��ت بالبدء يف 
خدمة زراع��ة عينات االأن�سج��ة والعظام 
العظ��ام،  " Osteomyelitis" ملر�س��ى 
بالتع��اون مع اأطباء بال ح��دود – فرن�سا" 
فحو�س��ات  وادخ��ال  الرنتي�س��ي،  م.  يف 
الليثي��وم يف م. الرنتي�س��ي ل�سال��ح مر�سى 
الط��ب النف�س��ي، وتطبي��ق برنام��ج امل�س��ح 
االإ�سعاعي يف اأق�سام االأ�سعة والعمليات يف 
كال م��ن جممع ال�سفاء الطب��ي وامل�ست�سفى 

االإندوني�سي والن�سر لالأطفال والدرة.
وزارة  اأن  اإىل  اأ�س��ار  مت�س��ل،  �سي��اق  ويف 
ال�سح��ة اأع��دت برنام��ج تدريب��ي خا���ض 
ودورات  واحل��روب  الط��وارئ  بتمري���ض 
زراع��ة عين��ات  تدريبي��ة تخ�س�سي��ة يف 
االن�سج��ة والعظ��ام والتحالي��ل الطبي��ة 
وال�سيدلة واحل�سانات والت�سوير الطبي، 
باالإ�ساف��ة اإىل البعث��ات الداخلي��ة ل� 38 
موظفا والبعثات اخلارجية ل�� 15 طبيبا.

جهود مميزة
متكن��ت  ال��وزارة  اإن  الق��درة:"  واأ�س��اف 
م��ن املحافظ��ة عل��ى توف��ري االحتياجات 
الدوائي��ة اخلا�سة بالط��وارئ والعمليات 
والعناية املرك��زة، وا�ستثم��ار العالقة مع 
املوؤ�س�س��ات االهلية ال�سحي��ة، واعتبار اأن 
ال�سري��ر الطب��ي يف كاف��ة امل�ست�سفيات هو 
وحدة واحدة اأعط��ى الفر�سة ال�ستيعاب 
ح��االت دخول جرح��ى م�س��ريات العودة، 

والعم��ل عل��ى ا�ستثم��ار جه��ود الطواق��م 
الطبي��ة يف مراكز الرعاي��ة االولية فكان 
لدوره��ا الوا�س��ح القدرة عل��ى التعامل مع 

حاالت الطوارئ وادارة احلاالت.
ولف��ت اإىل اأن العم��ل ج��اِر عل��ى تخفي��ف 
قوائ��م انتظ��ار العملي��ات املجدول��ة م��ن 
خ��الل م�ساريع م��ع وكالة الغ��وث وغريها، 
حي��ث مت اإج��راء %80 من تل��ك القوائم 
الت��ي ناه��زت 12 األ��ف حال��ة مت تاأجيلها 
جرح��ى  م��ع  للتعام��ل  املج��ال  الإتاح��ة 
م�سريات الع��ودة. واأكد اأن ال��وزارة تعاين 
الت�سغيلي��ة  املوازن��ات  توف��ر  ع��دم  م��ن 
ل��وزارة ال�سحة والتي تق��در �سهريًا بنحو 
بتوق��ف  ت�سبب��ت  والت��ي  ملي��ون دوالر   5
وا�سط��راب  للمر�س��ى،  الطع��ام  وجب��ات 
خم�س�سات النظافة وقطع الغيار وغريها 
وكذل��ك  الطارئ��ة،  االحتياج��ات  م��ن 
تفاق��م اأزم��ة انقط��اع التي��ار الكهربائ��ي 
وتداعياته��ا اخلط��رية على مراف��ق وزارة 
ال�سحة، م�سريا اإىل اأن الوزارة عملت على 
اجن��از م�سروع رب��ط امل�ست�سفي��ات الكرى 
بخطوط �سركة الكهرباء لتطويق االزمة 

ومازال العمل م�ستمرًا الإمتام امل�سروع.
وكان رئي�ض ال�سلطة الفل�سطينية حممود 
عبا���ض، ق��د فر���ض قب��ل اأكرث م��ن عامني 
اإجراءات عقابية على قطاع غزة، اأبرزها 
ل��ه،  ال��واردة  الكهرب��اء  كمي��ة  تقلي���ض 
وخ�س��م م��ا ن�سبته %50-30 م��ن رواتب 
باجلمل��ة  واإح��االت  ال�سلط��ة،  موظف��ي 
للتقاع��د من بينهم ك��وادر طبية، عدا عن 

تقلي�ض التحويالت الطبية للمر�سى.

أطباء غزة..انجازات تتجاوز الحصار وغياب الرواتب
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غزة – الراأي – فل�سطني عبد الكرمي:
ع��ن  للتخفي��ف  منه��ا  حماول��ة  يف 
الظ��روف  ظ��ل  يف  غ��زة،  موظف��ي  كاه��ل 
االقت�سادي��ة ال�سعبة الت��ي مير بها قطاع 
املالي��ة  وزارة  تب��ذل  ع��ام،  ب�سك��ل  غ��زة 
جهوده��ا الإتاحة الفر�س��ة اأمام املوظفني 
لال�ستف��ادة م��ن م�ستحق��ات رواتبه��م لدى 

الوزارة. 
وتعم��ل املالي��ة عل��ى االتفاق م��ع العديد 
م��ن اجلامع��ات الفل�سطينية بغ��زة بهدف 
دفع الر�سوم ع��ن اأبناء املوظفني امل�سجلني 
فيها، لعدم مقدرة ذويهم على دفعها جراء 
االأو�س��اع ال�سعبة واحل�سار املفرو�ض على 

القطاع منذ 13 عاما.

آمال الموظفين
املوظف اأبو مهند �سيف، لديه ابنة تدر�ض 
يف جامع��ة االأق�س��ى بغ��زة، اأك��د اأن��ه قام 
بدفع الر�س��وم اجلامعية للف�سل االأول من 
راتب��ه ال��ذي يتقا�ساه كل �سهري��ن، معربا 
ع��ن اأمله اأن يتم دفع الر�سوم لها من خالل 

امل�ستحقات يف الف�سل الدرا�سي الثاين لها.
واأك��د اأب��و مهن��د يف حديث ل�"ال��راأي"، اأن 
دف��ع الر�س��وم اجلامعي��ة م��ن م�ستحقات��ه 
�س��وف ي�سك��ل فارق��ا كب��ريا مع��ه، خا�س��ة 
يف ظ��ل االأو�س��اع ال�سعب��ة الت��ي يعي�سه��ا 

املوظفني.
اأب��و كاظم عزيز هو االآخ��ر يعمل موظفا، 
لدي��ه ابنت��ني اأنهت��ا الدرا�س��ة اجلامعية، 
يف حني ه��و طالب دبل��وم يف كلية العودة، 
الر�س��وم  له��ن  يدف��ع  ك��ان  اأن��ه  موؤك��دا 

الدرا�سية من خالل تق�سيط البنك.
اأب��و كاظ��م يف حديث��ه  م��ا ذك��ره  ووف��ق 
الع��ودة  كلي��ة  ط��الب  ف��اإن  ل�"ال��راأي"، 
يطالب��ون بخ�س��م الر�س��وم الدرا�سي��ة من 
باجلامع��ات  اأ�س��وة  املوظف��ني  م�ستحق��ات 
االأخ��رى، ب�سب��ب الظ��روف الت��ي يعي�سها 

ذويهم.

تسهيل للطلبة
م��ن جهت��ه، اأك��د مدي��ر العالق��ات العامة 
واالع��الم ب��وزارة املالي��ة بي��ان بك��ر، اأن 

فكرة ا�ستقط��اع ر�سوم طلبة اجلامعات من 
اأبن��اء املوظفني، به��دف اإتاح��ة الفر�سة 
للموظف لال�ستفادة من م�ستحقاته، �سواء 
م�ساع��دة  وكذل��ك  االأق��ارب،  اأو  لالأبن��اء 
لتج��اوز  بغ��زة  الفل�سطيني��ة  اجلامع��ات 
االأزمة واملنحة املالية التي متر بها يف ظل 

الو�سع االقت�سادي ال�سيء.
اإن  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  بك��ر  وق��ال 
وزارة املالي��ة تعاق��دت حت��ى االآن مع �ست 
جامع��ات، وهي اجلامعة االإ�سالمية وكلية 
املجتمع وجامع��ة فل�سطني وجامعة االأمة 
وجامع��ة االإ�س��راء وجامع��ة غ��زة، ب�ساأن 

دفع ر�سوم الطلبة".
وتاب��ع قوله: "اإن اجلامع��ات بغزة اأغلبها 
متع��رثة يف الدف��ع امل��ايل ل��وزارة املالي��ة، 
الع��ايل  التعلي��م  م��ع  كموؤ�س�س��ات  ونح��ن 
وال ن�ستطي��ع اأن ن�سغ��ط عليه��م م��ن اأج��ل 
الدف��ع، ويت��م االتفاق مع تل��ك اجلامعات 
با�ستقط��اع املبال��غ امل�ستحق��ة عليه��م م��ن 
خ��الل ا�ستقطاع ر�س��وم الطلبة م��ن اأبناء 

املوظفني من تلك امل�ستحقات".

وين���ض االتف��اق عل��ى ت�سدي��د ج��زء من 
الر�س��وم اجلامعية امل�ستحقة على املوظف 
نف�سه اأو اأح��د اأقاربه من الدرجة االأوىل 
)اأب، اأم، ابن، ابنة، زوج، زوجة، اأخ، اأخت( 

من م�ستحقات الراتب لدى الوزارة.

ميزة للجامعات
ووف��ق ما ذكره بكر فاإن ه��ذا االتفاق يتم 
بالرتا�س��ي والقب��ول م��ن قب��ل اجلامعات، 
كونه يحقق ميزة له��ا، من ناحية اإعفائها 
ل��وزارة  امل�ستح��ق عليه��ا  النق��دي  للدف��ع 
املالي��ة، واأي�س��ا ي�ستفي��د الطلب��ة من تلك 
املبال��غ كونها تخفف عنهم ماديا وبالتايل 

ت�ستفيد اجلامعة من تلك املبالغ.
االتف��اق  ه��ذا  مين��ح  ذل��ك،  جان��ب  واإىل 
بغ��زة  واجلامع��ات  املالي��ة  وزارة  ب��ني 
الت�سجي��ل  يف  الط��الب  ل��دى  الرغب��ة 
باجلامع��ات وااللتح��اق به��ا، ومين��ح ك��ل 
طال��ب 100دوالر به��دف اال�ستف��ادة م��ن 

امل�ستحقات يف دفع الر�سوم اجلامعية.
وفيما يتعلق بطبيعة الطالب امل�ستفيدين 

اأم  اجل��دد  �س��واء  االتف��اق  ه��ذا  م��ن 
القدام��ى، اأو�سح بكر اأن هذا االأمر يخ�سع 
للجامع��ات، الفت��ا اإىل اأن بع�ض اجلامعات 
ا�سرتط��ت فق��ط للطلب��ة اجل��دد، وهناك 
بع���ض اجلامع��ات �سمح��ت للطلب��ة الذين 

تراكمت عليهم الر�سوم.
يت��م  الت��ي  املالي��ة  املبال��غ  تل��ك  وتعت��ر 
ا�ستقطاعه��ا ومنحها للجامع��ات من خالل 
م�ستحق��ات املوظ��ف مبثاب��ة اإي�س��ال م��ن 

اجلامعة بالدفع.
وكان��ت وزارة املالي��ة، قد ج��ددت موؤخرا 
اتفاقه��ا املرم مع جامع��ة االإ�سراء بغزة، 
وال��ذي يق�س��ي بت�سدي��د ن�سبة م��ن ر�سوم 
الطلب��ة املوظف��ني وذويهم م��ن م�ستحقات 

رواتبهم لدى الوزارة.
ي�س��ار اإىل اأن وزارة املالي��ة قام��ت يف وقت 
�سابق بتوقي��ع االتفاق ذاته م��ع جامعتي 
م��ن  والعدي��د  واالأم��ة  وغ��زة  فل�سط��ني 
اجلامع��ات، كما ويذكر اأن ال��وزارة اأعلنت 
م�سبق��ا عل��ى ح�س��م العديد م��ن املعامالت 

املالية من م�ستحقات املوظفني.

مالية غزة تسدد المعامالت المالية من مستحقات الموظفين .. 
الجامعات نموذجًا



غزة-الراأي
حمل��ت وزارة الع��دل الفل�سطيني��ة �سلط��ات 
االحت��الل امل�سوؤولية الكاملة ع��ن ا�ست�سهاد 
االأ�سري ن�سار طقاطق��ة يف العزل االنفرادي 
ب�سجن "نيت�سان" اأثن��اء التعذيب واالإهمال 

الطبي، داخل العزل االنفرادي.
الت��ي  القت��ل  �سيا�سي��ة  اأن  ال��وزارة  وع��دت 
ينتهجه��ا االحت��الل �س��د االأ�س��ري م�ستمرة 
�سيا�س��ة  ميار���ض  حي��ث  رادع  وج��ود  لع��دم 
االإهمال الطبي ب�سكل منهجي بحق االأ�سرى 
جلن��ة  بت�سكي��ل  مطالب��ة   الفل�سطيني��ني، 
ا�ست�سه��اد  ظ��روف  ملعرف��ة  دولي��ة  حتقي��ق 
جرائ��م  وف�س��ح  "طقاطق��ة"،  االأ�س��ري 
االحتالل، وحلماية االأ�سرى الذين يذوقون 
الويالت نتيج��ة هذه ال�سيا�س��ة االإجرامية 
ع��الج،  دون  املر�س��ى  االأ�س��رى  ت��رك  يف 

لينه�سهم املر�ض واملوت واحدا تلو االآخر.
واأكدت ال��وزارة اأن عدم حما�سبة االحتالل 
الب��اب  �سي��رتك  جرائمه��م،  عل��ى  وقادت��ه 

ال�سه��داء  م��ن  املزي��د  الرتق��اء  مفتوح��ًا 
نتيج��ة �سيا�ساته الالاإن�ساني��ة، حيث يوجد 
بح��االت  املر�س��ى  االأ�س��رى  م��ن  الع�س��رات 

�سحية �سيئة.
وبينت الوزارة اأن االحتالل ال زال ي�ستخدم 
�سيا�سات فتاكة بحق االأ�سري الفل�سطينيني؛ 
حي��ث ارتفع ع��دد �سهداء احلرك��ة االأ�سرية 
اإيل 220 اأ�سريا، ا�ست�سهدوا نتيجة التعذيب 

واالإهمال الطبي والقتل املبا�سر،
املجتم��ع  �سم��ت  اأن  اإيل  ال��وزارة  واأ�س��ارت 
ذات  احلقوقي��ة  وموؤ�س�سات��ه  ال��دويل 
االخت�سا���ض، وجتاهلهم ملعان��اة االأ�سرى يف 
�سج��ون االحت��الل ه��و م��ا �سج��ع االحتالل 
على اال�ستمرار يف ارتكاب هذه اجلرائم، بل 
وزي��ادة وتريتها كما ونوعا مطالبة  املجتمع 
ال��دويل واللجنة الدولي��ة لل�سليب االأحمر 
بب��ذل جهود اأك��ر حلماي��ة االأ�س��رى وجلم 
االحتالل، لوق��ف �سيا�سة التنكي��ل امل�ستمر 

بهم.
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غزة- الراأي
ح��ذرت النياب��ة العام��ة الفل�سطينية يف غ��زة، اليوم 
اله��واء،  يف  الن��ار  اإط��الق  م��ن  املواطن��ني  االثن��ني، 
بالتزام��ن مع اإعالن نتائج الثانوي��ة العامة "االجناز" 

اخلمي�ض املقبل.
واأك��دت النياب��ة يف ت�سري��ح �سحفي �سدر الي��وم، اأنها 
�ستتخ��ذ كاف��ة االإج��راءات القانوني��ة احلازمة بحق 
من يثب��ت ا�ستخدام��ه لل�س��الح يف املنا�سب��ات و خا�سة 
ي��وم اإعالن نتائ��ج الثانوي��ة العامة، وذل��ك بالتن�سيق 
م��ع اأق�سام و دوائر ال�سرطة و املباحث العامة يف كافة 
حمافظ��ات القطاع. و�سددت على اأن ا�ستخدام ال�سالح 
يف مث��ل ه��ذه املنا�سب��ات ي�سك��ل جرمية يعاق��ب عليها 
القان��ون، متمني��ة ال�سالم��ة الأبناء �سعبن��ا ال�سالمة و 

اال�ستقرار يف ظل جمتمع ي�سوده العدل و االإن�ساف.
واأو�سح��ت اأن ه��ذه االإج��راءات ج��اءت حر�س��ًا م��ن 
النياب��ة العام��ة على حماية اأمن و �سالم��ة و ا�ستقرار 
املجتمع الفل�سطيني، وحفظ حقوقه، و�سون حرياته، 
ومن��ع تكدير �سف��و الطماأنينة العام��ة، و حفاظًا على 

اأرواح املواطنني، و تطبيقًا ملبداأ �سيادة القانون.

النيابة: إجراءات 
صارمة بحق 

مطلقي النار في 
يوم نتائج الثانوية

غزة- الراأي
 اأك��د  امل�ست�س��ار حمم��د عاب��د رئي���ض 
مهن��ة  اأن  للق�س��اء،  االأعل��ى  املجل���ض 
املحام��اة من اأ�س��رف واأنبل امله��ن وفيها 
للمظل��وم  باحل��ق  ينت�س��ر  املحام��ي 
احلك��م  لينت��زع  املحكم��ة   ويخاط��ب 

انتزاعًا.
وق��ال امل�ست�س��ار عابد، خ��الل احتفال 
نقاب��ة  عقدت��ه  ال��ذي  املحام��ي  ي��وم 
املحام��ني الفل�سطيني��ني:" اإنن��ا ن�سع��ى 
اإىل ج�س��م ق�سائ��ي موحد بني جناحي 
ال�سمالي��ة  باملحافظ��ات  الوط��ن 
واجلنوبي��ة و�سنب��ذل ق�س��ارى جهدن��ا 

لتحقيق ذلك".
ج��اء  املحام��ي  ي��وم  اأن  اإىل  واأ�س��ار 
جه��ود  فيه��ا  تكلل��ت  ملرحل��ة  تتويج��ًا 
انتفا�س��ة  بع��د  الفل�سطين��ي  الك��ل 

ال�سفح��ات  اأروع  �سط��رت  جمي��دة 
وم�ستذك��رًا  الفل�سطين��ي  التاري��خ  يف 
التاري��خ الذي ك��ان املحامي يغادر بيته 
بع��د اآذان الفجر للدف��اع عن املظلومني 
م��ن  واالأع��الم  القام��ات  وم�ستعر�س��ًا 
املحامني  والق�ساة ال�سابقني الذين كان 
له��م ب�سمة يف املحام��اة وحملوا ر�سالة 

الق�ساء والعدالة .
وا�ستعر���ض  �سكل العالقة بني الق�ساء 
تتن��اول  الت��ي  الت�سريعي��ة  وال�سلط��ة 
والت�سريع��ات  القوان��ني  م��ن  جمل��ة 
القدمي��ة الت��ي حتت��اج اإىل اإعادة نظر 
وت�سويب��ات وتعدي��الت تالئ��م لواق��ع 
احلال، مو�سحًا بتحديد �سكل العالقة 
م��ع ال�سلط��ة التنفيذي��ة حت��ى تك��ون 
وكذل��ك  وا�سح��ة  ال�سي��ادة  عنا�س��ر 

املهام.

�سك��ل  اأن  عاب��د،  امل�ست�س��ار  واأو�س��ح  
العالق��ة بني الق�س��اء ونقابة املحامني 
ترتقى و يف �سكل ت�ساعدي وال ت�سوبها 
االح��رتام  عل��ى  ومبني��ة  �سائب��ة  اأي 
املوؤ�س�س��ة  رف��د  اإىل  م�س��ريًا  املتب��ادل، 
اأ�سه��ر  الثالث��ة  خ��الل  الق�سائي��ة 
املا�سية ب�ستة وع�سرون قا�سيًا جديدًا 
وع�سرات االإداريني من كفاءات ح�سنة 
املنا�سب��ة  العناوي��ن  �سيت��م و�سعه��ا يف 

و�ستوؤدي اأدوارًا واأوزانًا مهنية.
ولف��ت اإىل اأن الق�س��اء ي�سع��ى للو�سول 
اإىل بيئ��ة ق�سائي��ة حمو�سب��ة ب�سك��ل 
كام��ل فه��و يف اإط��ار االإع��داد مل�س��روع 
ي�س��ل تكلفته ملليون �سيكل وذلك لطرح 
برامج حا�سوب متخ�س�سة وتوفري كادر 
ب�س��ري متخ�س�ض وتوف��ري لوج�ستيات 

و�سريفرات.

المستشار عابد : نسعى إلى جسم قضائي 
موحد بين جناحي الوطن

تطالب بلجنة تحقيق نزيهة

"العدل" تحمل االحتالل مسؤولية قتل 
األسير طقاطق


