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محليات 12

في حلقة نقاش نظمها مركز الميزان حول األمن الدوائي  

االعالن عن وجود كميات كبيرة من األدوية الفاسدة والمهربة من خالل التبرعات واالنفاق في غزة
* بعض األدوية تسبب في انتشار انفلونزا الخنازير وتحويل غزة الى مكب للنفايات

غــزة - الحياة الجديدة - نفــوذ البكري - أكد مختصون ونقابيون 
وجود كميات كبيرة من األدوية الفاسدة والمزورة التي يتم تهريبها 
وادخالها عبر حمالت التبرع أو االنفاق ويتناولها المرضى في ظل 
ارتفاع أســعار األدوية المسجلة بصورة رســمية مشيرين الى أن 
بعض األدوية تســببت في انتشار انفلونزا الخنازير وتحويل غزة 

الى مكب للنفايات.
جــاء ذلك في حلقة نقاش نظمها مركز الميزان لحقوق االنســان 
أمــس حول واقع األمــن الدوائي بحضور العديــد من المختصين 

والمهتمين وذلك في قاعة فندق الكومودور بغزة.
وتطرقــت ممثلة نقابــة الصيادلة د. وداد بخيــت الى دور النقابة 
والتنســيق مع جهات االختصاص الدخــال األدوية موضحة وجود 
كميــات من األدويــة غير صالحة جــراء عدم دخولهــا في الوقت 
المحدد كما أن مستودعات التخزين ينقصها المعايير والمواصفات 
المطلوبــة وفي أحيان أخــرى فان األدوية التــي تأتي عن طريق 
التبرعات بكميات قليلة بحاجة الى تكلفة كبيرة للتحليل وبالتالي 
يتــم االســتغناء عنها وقالت انه فــي حال ارتفاع أســعار األدوية 
المسجلة رسميا فان المريض يلجأ الى األدوية المزيفة والمهربة 

والتي ثبت من تحليلها أن فعاليتها صفر.
وطالبت بخيت كافة المؤسســات المختصة بالعمل الجدي لتوفير 
الدواء بالطرق الســليمة وتوزيعها للجميع وضمان الجودة ال سيما 
وأنه في كثير من األحيان يتم توفر أو نقصان األصناف في نفس 
األماكن كما يتطلب من الجهات المانحة التبرع بالدواء وفق القوائم 

واالحتياجات التي تحددها وزارة الصحة.

من جهته تحدث د. ذو الفقار ســويرحو ممثل القطاع الخاص عن 
المنظومــة الخاصة باألمن الدوائي مشــيرا الى دور الحكومة في 
كيفية التعامــل مع األدوية الخاصة باألمراض المزمنة والعقاقير 
المخــدرة خاصــة وانه يوجد ما نســبته 40 % من األدوية تباع في 
الصيدليات وكأنها في الســوبرماركت مما يتطلب ضبط ذلك كما 
أن بعض أصحــاب األمراض المزمنة يواصلون تناول الدواء لعدة 

سنوات دون استشارة الطبيب بين فترة وأخرى.
وأشــار الى وجود بعض األدوية التي تكون غير منتهية الصالحية 
ولكــن عــدم تخزينها بالمعاييــر المطلوبــة أو تهريبها وتعرضها 
للشــمس يساهم في فســادها كما يوجد بعض األدوية المزيفة 
ومنها «البنادول» وهو مسكن لآلالم وتمت مصادرة كميات كبيرة 

منه بعد التأكد من التحليل أنه يتكون من بودرة الثلج والسكر.
مــن جهته قال مديــر الصيدلية المركزية بوكالــة الغوث الدولية 
د.عبد الناصر جاســر ان الوكالة تقدم الخدمات الصحية من خالل 
مراكز الرعاية األولية بنســبة 70 % وبقية الخدمات يتم تحويلها 
وشراؤها من مقدمي الخدمات مشيرا الى أن األدوية تحتل المرتبة 
الثانية من مصروفات الوكالة والتي تصل ما بين 8 - 10 ماليين 

دوالر سنويا.
وقال ان ما جاء بعد الحرب الى غزة من دواء كان يفوق احتياجات 
وكالة الغوث كما أن األدوية ال تأتي وفق الشروط والقوائم الالزمة.

أمــا د.منيــر البرش مدير عــام الصيدلة بــوزارة الصحة فقال ان 
القائمــة الدوائيــة األساســية كانت تصل الــى 522 صنفا وحاليا 
يبلغ العدد 460 صنفا مشيرا الى أنه ال يمكن صرف الدواء اال بعد 

التحليل وكلفة ذلك ال يتالءم مع قدرات وزارة الصحة حيث وصل 
اليها حوالي عشــرة آالف و30 طنــا من الدواء في ظل الحرب وتم 

تخزينها في (55) مخزنا دون االنتباه لمعايير الجودة والتخزين.
وأكــد أن القيمة المالية للتغطية الشــهرية للــدواء تصل الى 2.6 
مليــون دوالر وهــذا الرقم ال يمكن تغطيته مــن خالل التبرعات 
وانما يحتاج لمناقصات دولية مشــيرا الــى أن األدوية الواردة من 
التبرعات كانت فاســدة ومنتهية الصالحية وتســببت في انتشار 
انفلونــزا الخنازير وكان معظمها بهــدف تجاري وتحويل غزة الى 
مكــب للنفايات كما أنه في بعض األحيان تســلمت وزارة الصحة 
10 ماليين حبة ديكلوفين وكانت بحاجة الى مليوني حبة فقط.

وطالــب د.البرش بتخفيض األســعار لألدوية الــواردة من الدول 
العربية بعد انخفاض سعر الدواء األجنبي مشيرا الى أنه ال يوجد 
ضبــط ومتابعة لألدويــة المهربة عبر األنفاق وفــي حال انتظام 
عمل معبر رفح فان وزارة الصحة ستتوقف عن االستعانة باألدوية 

المهربة عبر األنفاق.
وتخلل الحلقة التي أدارها حسن شاهين من مركز الميزان تقديم 
العديد من المداخالت والتي طالبت بزيادة الجهود والتنسيق بين 
مقدمي الخدمات وشــركات توزيع األدوية مــن أجل توفير األمن 
الدوائــي ووقف عمليــات التهريب والتزوير واتبــاع كافة المعايير 
والمواصفات الالزمة في التخزين للحفاظ على المخزون االحتياطي 
للدواء وضمان الجودة وتفعيل دور الجهات الرقابية الدخال األدوية 
بالطرق الصحية بعيدا عن التزوير والتهريب والذي يؤثر علي صحة 

المريض ويضاعف من وضعة الصحي.

المواطنون يريدون إنهاء احتالل األرصفة في جنين 
جنيــن - وفــا - تكتــظ أرصفــة شــوارع مدينــة جنيــن 
بـ«البســطات» والبضائــع التــي يصر أصحــاب المحالت 
التجارية على تكديســها أمام محالتهــم دون حق، لدرجة 
يصعب فيها على المواطنين والمتســوقين الســير بحرية 

على هذه األرصفة المخصصة لهذا الغرض أصال.
ازدحام األرصفة بالبســطات والبضائع يدفع المتســوقين 
وزوار المدينة غالبا إلى الســير في وســط الشــوارع وبين 
المركبــات هربا من األرصفة المكتظــة، األمر الذي يخلق 
حالة من الفوضى ويعرض حياتهم للخطر، ويعرقل حركة 

المرور، ويخلق منظرا بشعا للشارع العام.
ظاهرة «التعدي على األرصفة» تسيطر على شوارع جنين 
منــذ زمن بعيــد، وحاولت البلديــة مرارا وتكــرارا تنظيم 
األرصفــة وإزالة البســطات العشــوائية، إال أنها لم تنجح، 
ويعتقــد المواطنــون أن ســبب ذلك يعود إلــى عدم قدرة 
البلديــة والجهات المختصــة على توفير مــكان يخصص 
للبســطات بعيدا عن الشوارع الرئيســـــــية لضمان عدم 

عودتها إلى الشـــارع.
وقــال زيــاد الناطور أحد تجــار المدنية «توجهت باســمي 
وباســم عشــرات التجار منذ ما يقارب 3 سنوات إلى بلدية 
جنين والشــرطة والمحافظة بمخاطبات رســمية تطالبهم 
بتنظيم ســوق المدينة، ووضع حد لظاهرة التعديات على 
األرصفــة، وتوفيــر مواقف خاصــة بمركبــات المواطنين 
والمتســوقين بعيدا عن أمام المحالت التجارية، إال أنها لم 

تحرك ساكنا».
ويشــتكي أهالي مدينة جنين وزوارها من قيام أصحاب 
المحــالت التجارية باســتغالل األرصفة أمــام محالتهم 
وفي محيطها وحتى في منطقة الشارع الرئيس المحاذي 
لمحالتهم بشــكل غيــر قانوني ودون حــق، خاصة في 
شارعي «أبو بكر»، و«الحسبة القديمة»، ما يضيق الخناق 
عليهم ويشل حركتهم أثناء التسوق، إضافة إلى أنهم ال 
يجدون مكانا لركن مركباتهم حتى في المساحات الفارغة 
ألن التجــار يخبرونهم أنها تابعــة للمحل وأنهم يريدون 

«تنزيل بضائع».
وذكر عدد من األهالي لـ«وفا» أنهم قدموا شكاوى رسمية 
لعدة جهات لحل المشــكلة المتفاقمة منذ ســنين وإزالة 
التعديات، لكن دون جدوى حيث يســتمر إغالق األرصفة 

ويرفض التجار وقف التعديات عليها.
وقــال صاحــب مكتبة ســاري عصفور «ناشــدنا البلدية 
وخاطبناهــا منــذ ســنوات لمعالجة هــذه الظاهرة التي 
أصبحت تشكل كابوسا للمواطنين والمتسوقين والتجار 
على حد ســواء، لكــن ال حياة لمن تنــادي، فتوجهنا إلى 

الشرطة والغرفة التجارية ولكن دون جدوى».
وأضاف «المشــكلة أصبحت تؤثر على المتســوقين من 
فلســطينيي الـــ48 الذين باتــوا ال يجــدون مكانا لركن 
مركباتهــم ويجدون صعوبة بالغة في التنقل والتســوق 
بحرية ما يهدد بتراجع إقبالهم على التســوق في جنين، 
كما ال يجد هؤالء مكانا لقضاء حاجتهم أثناء التســوق ما 

يسبب لهم حرجا كبيرا».

جمــال الســلفيتي صاحــب «بســطة» قــال «يطالبوننا 
باالبتعاد عن الشــوارع الرئيســية، لكــن البلدية ال توفر 
لنــا مكانــا بديال لننقــل بســطاتنا إليــه وتطالبنا بدفع 
مبالــغ مالية بدل عن المكان الذي نقف فيه، أين نذهب؟ 
فعملي على البســطة مصدر رزقي الوحيد، إذا أرادوا أن 
نغــادر الشــوارع عليهم توفير مكان بديــل لننتقل إليه 

ونواصل عملنا». 
من جانبه، قال مدير شــرطة جنيــن المقدم محمد تيم 
«الشــرطة تتلقى شــكاوى كثيــرة ومناشــدات من قبل 
المواطنين لحــل موضوع التعديات على األرصفة وحجز 
أجــزاء من الشــوارع من قبــل بعض أصحــاب المحالت 
التجارية، لكن الشــرطة ال تستطيع فعل شيء، ومنعهم 
من ذلك هو في إطار تخصص البلدية وليس الشرطة».

وأضاف: «هناك تداخل في صالحيات الشــرطة والبلدية 
بما يتعلق باألرصفة، فالشرطة قوة تنفيذية تنفذ قرارات 
محكمة البلدية، لكن لألسف المحكمة غير مفعلة، وهي 
الجهــة المخولــة بإصــدار القرارات واألحــكام حول هذه 

المخالفات».
وقــال: «منذ عام ونصف لم يصلنــا أي قرار من محكمة 
البلدية حول التعديات على األرصفة، ورغم ذلك ينتشر 
أفراد الشرطة بشكل دائم ومستمر في سوق الخضرة من 
أجل تنظيم حركة مرور السير، لكنهم ال يستطيعون إزالة 
أي بســطة، ألن البلدية منحت أصحابها تصاريح للعمل 

في تلك األماكن».
وأوضح المقدم تيم أن الشرطة طالبت البلدية بتخصيص 
موقف للمركبات من أجل وضع حد لظاهرة االكتظاظ في 
الشوارع الرئيســية وتنظيم سوق المدينة أسوة بمجمع 

نابلس، إال أن مطالباتها لم تجد آذانا صاغية.
وأشــار إلى أن «الشــرطة باشــرت بوضع غــرف عمليات 
متنقلة في مركز المدينة ليســتطيع أفراد الشــرطة من 
تقديم خدماتهم بأســرع وقت ممكن ألي مواطن يتقدم 
بشــكوى، وليتمكنوا من الوصول إلى المكان المستهدف 
بالســرعة المطلوبة». وقال: «ما زلنا ننتظر من البلدية 

تخصيص أماكن لوضع هذه الغرف».
من جانبه، قال مســير أعمال بلدية جنين علي الشاتي: 
«البلدية تعمل بكل طاقاتها لكنها ال تستطيع أن تحقق 
كل شيء»، وأضاف «الشرطة مهمتها حفظ النظام واألمن 
في األســواق، وتنظيمها بالتعــاون مع البلدية، وموظفو 

البلدية متواجدون في األسواق دائما لهذا الغرض».
وحول التعديات على األرصفة، قال الشــاتي: «من حق أي 
تاجر أن يضع بضائعة أمام محله على مسافة 40 سم، رغم 
أن ذلك غير قانوني، لكنه تساهل من قبل البلدية». وبين 
أن البلدية تتابع باستمرار أوضاع األسواق وتحرر المخالفات 

وتحولها إلى محكمة البلدية.
وقال مديــر عام الغرفة التجارية نصــر عطياني: «طالبنا 
البلدية منذ ســنين بفتــح دورات مياه للمتســوقين وزوار 
المدينة، وتخصيص موقف خاص بالمركبات، ورغم الوعود 

المتكررة إال أن شيئا من ذلك لم يحدث».

«بيطرة طوباس» تبدأ حملة 
لتحصين األغنام ضد «الكالميديا» 

طوباس -  وفا -  باشرت مديرية بيطرة طوباس، امس، بحملة تحصين لألغنام ضد
مرض الكالميديا.

واستهدفت الحملة األغنام في كافة مناطق المحافظة وخاصة مناطق األغوار.
وأوضح مدير بيطرة طوباس الدكتور عمار الحنبلي أن هذه الحملة التي تقوم 
بهــا وزارة الزراعة ممولة من قبل الصليب األحمر لدعم المزارعين في مناطق 
األغــوار، داعيا المزارعين إلى التعاون مع المديرية من أجل تحصين أغنامهم، 

وذلك لخطورة هذا المرض عليها.
وأشارت نتائج الفحوصات المخبرية إلى أن أكثر من 60 % من حاالت اإلجهاض 

لألغنام سببها مرض الكالميديا.

 قلقيلية: توصية بتشديد الرقابة على صاالت البلياردو ومقاهي اإلنترنت 
قلقيلية - وفا - أوصى مشــاركون فــي اجتماع عقده 
محافظ قلقيلية ربيح الخندقجي، امس، حول الرقابة 
علــى صاالت ومقاهــي البليــاردو واإلنترنت، بتضافر 
جهود المؤسسات لتشديد الرقابة على هذه األماكن.

وأوصى المجتمعون بتشكيل لجنة للمتابعة بحيث تقوم 
اللجنة بعمــل جوالت ميدانية لتقييــم وضع الصاالت 
والمقاهي ومدى التــزام أصحابها بالقوانين المعمول 
بها وتســجيل جميع المخالفات، ومــن ثم العمل على 
جمعهم ومناقشــتهم في جميــع القضايا للعمل على 
ضبط العمل ومعاقبة كل من يقوم بمخالفة القوانين.

وقال الخندقجي إن صاالت البلياردو ومقاهي اإلنترنت 
تحتاج إلى متابعة مستمرة للتأكد من تطبيق القانون، 
ويجب أن يكون هنالك متابعة من جميع المؤسســات 
المعنيــة من أجل ضبط المخالفيــن واتخاذ اإلجراءات 

القانونية بحقهم، وضرورة العمل على توعية األهالي 
حــول مخاطر مقاهي اإلنترنت وصاالت البلياردو على 

األطفال واألحداث خاصة في ظل العطلة الصيفية.
وناقــش الحضــور القوانيــن المعمول بها والشــروط 
المطلوبة لتطبيق القانون، واآلليات المطلوبة للسيطرة 
على هذه الظاهرة، والخطوات العملية للمباشــرة في 
المتابعة والعديد من االقتراحات للســيطرة على هذه 

المهنة بما يحقق المصلحة العامة.
وحضر االجتماع غســان خريشــة مدير عام الشــؤون 
العامــة، والرائد ســميح نــزال مدير مركــز المدينة، 
والنقيب باسم شحاذة من المباحث، ومؤيد عفانة عن 
التربية والتعليم، وسهاد نوفل عن الشؤون االجتماعية، 
وإيهــاب الخطيب عن البلدية، وأيوب الرابي عن وزارة 

العمل.
بلدية جنين تطالب أصحاب 
اللوحات االعالنية بترخيصها

جنين - الحياة الجديدة - ناشدت بلدية جنين، أمس، أصحاب اللوحات االعالنية، 
من مؤسســات وأفراد، االســراع فــي اجراءات الترخيص بهــذه اللوحات، وذلك 
للحفــاظ على المصلحــة العامة، وقال مدير دائرة الصحة محمد أبو ســرور ان 
البلدية ســتقوم بحملة واســعة الزالة اللوحات االعالنية المخالفة داخل حدود 
المدينــة، وأكــد في بيان صحفي أمس، أن طاقم شــعبة اآلرمــات في البلدية 
والمســؤول عن ترخيص اللوحات االعالنية حدد موعد حملة االزالة اعتباراً من 
يــوم األحد الموافق 2011/6/5م، وقال ســتتم ازالة كافــة اللوحات االعالنية 
المخالفة. مشــيرا الى أن البلدية كانت أخطرت، في وقت سابق بكتب رسمية، 
أصحــاب اللوحــات واالرمــات، وطالبتهــم بضــرورة تصويب أوضــاع اللوحات 
وترخيصها حسب المواصفات، قبل تاريخ الحملة. وقال كل من لم يلتزم سوف 
تضطر البلدية تنفيذ أحكام نظام الالفتات واالعالنات رقم «5» لســنة 1998 

والمتعلق بازالة هذه اللوحات على نفقة أصحابها.

ورشة بجنين توصي بكسر الفجوة بين رجل األمن والمواطن 
جنين - وفا - أوصى مشــاركون في ورشــة عمل موسعة 
نظمهــا مركز حقــوق اإلنســان والديمقراطية «شــمس» 
ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المســلحة 
«DCAF»، أمس، بكسر الفجوة بين رجل األمن والمواطن.

 ودعــوا إلى االلتزام العلني بحقوق المواطنين في التعبير 
عن أنفســهم بحرية، وإعــداد الرؤية واألهــداف والخطط 
والميزانيات إلرساء آلية تشاور للمواطن بالتعاون مع ممثلي 
المجتمع المدني، وضرورة المتابعة الحثيثة بكل جهاز أمني 
أثناء المخاطبات وتقديم الشــكاوى من خالل وجود رقابة 

إدارية بكافة فروعها.
وشــدد المشاركون على ضرورة عقد الورش التوعوية في 
كافة المجاالت لجعل الناس على دراية بالتحديثات بانتظام 
من خالل اإلعالم والتصريحات العلنية، والعمل على إشراك 
المواطن كونه العنصر األساسي والرئيسي في آليات تعزيز 

سيادة القانون قي المحافظة.
 وأكد المشاركون أهمية وقدسية سيادة القانون وأن يكون 
المرجعية لكافة جوانب الحياة، وأن يطبق على الجميع دون 
محسوبية وتمييز وواسطة، وضرورة ممارسة أشكال الرقابة 

المختلفة وفي مقدمتها الرقابة القضائية. وأعتبروا أن هناك 
ما زال تداخال ما بين النظام العشائري والفصائلي والقانون 

وأنه يجب الفصل بحزم في ذالك الخلط.
وعبر المتحدثــون عن ارتياحهم لحالة االســتقرار وتمكن 
المؤسســة األمنية من محاربــة وإجتثاث ظاهــرة الفلتان 
األمني التي كانت ســائدة في الماضي، وبالرغم من ذلك 
حملوهم جزءا من المســؤولية في اســتمرار وجود بعض 
الظواهر الســلبية في المجتمع، مشــددين على أنه يجب 
أن يكون إرادة سياسية للمؤسسة األمنية في توفير األمن 
واألمــان وتطبيقه بصرامة على كل من تحاول أن تســول 

له نفسه العبث بأمن ومقدرات شعبنا وسلطتنا الوطنية.
وشــددوا في كلماتهم على ضرورة وأهمية دور المؤسسة 
األمنية في تطبيق وســيادة القانون بصرامة بعيدا عن أي 

موقع جغرافي أو تسمية.
وشارك في الورشــة مديرة الصليب األحمر ديما محاجنة، 
وممثلو الفصائل والقوى الوطنية واألطر النسوية والنقابية 
ووســائل اإلعالم ورجــال اإلصالح وشــخصيات اجتماعية 

ومؤسسات أهلية.

قرار من محافظ القدس بوقف العمل بشكل دائم

تشكيل لجنة فنية لمتابعة االنهيارات التي حدثت في كسارات «جبع» 
القدس المحتلة - وفا - شــكلت امس، لجنة فنية من ذوي 
االختصاص، لبحث وضع كسارات «جبع» القريبة من حاجز 
قلنديا الفاصل بين مدينتي القدس ورام اهللا، والتي حدثت 

فيها انهيارات قبل أيام.
وتضم اللجنة مختصين في وزارات األشغال العامة والحكم 
المحلي واالقتصاد الوطني والبيئة، والدفاع المدني ونقابة 
المهندسين. ومن المقرر أن تخرج بتوصيات نهائية بشأن 

الكسارات.
وقــد زار مدير عــام مديرية الحكم المحلــي في محافظة 
القدس ماهــر جابر ومدير التنظيــم بالمديرية وعلي أبو 
عياش مكان كســارات «جبــع»، لمتابعة األضــرار الناتجة 
عن االنهيار الذي حدث يوم الســبت الماضي، في كســارة 
حافــظ الطريفي والمحاذية لقرية جبع، والتي تقع بالقرب 
من بعض البيوت الســكنية وبجانب الشــارع الرئيسي في 

الجهة الجنوبية للكسارة المذكورة.
كما وقــام ممثلون عن محافظة القــدس والدفاع المدني 
وشرطة الضواحي وســلطة جودة البيئة واألشغال العامة، 
بجوالت ميدانية في الموقع وتم اســتدعاء مالك الكســارة 

وتسليمه قرارا إداريا من محافظ القدس عدنان الحسيني 
بـ«التوقف التام والفوري» عن العمل في الكسارة، مع إلزام 
المالك بوضع سياج حول المنطقة التي تشكل خطرا على 

المواطنين.
وكان مواطنون من قرية جبع وجهوا يوم أمس االول نداءات 
عقــب االنهيار الذي وقع يوم الســبت الماضي مؤكدين أن 
الكســارات تهدد حياتهم، خاصــة وأن موقع االنهيار محاذ 
تمامــا للطريق الرئيس الوحيد للقرية. وقد شــعر أصحاب 
البيوت القريبة من الكســارات عند الســاعة الثانية عشرة 
ظهر السبت باهتزاز بيوتهم ونوافذهم، فاعتقدوا أن هزة 

أرضية تضرب المكان.
وتبيــن عقــب االهتزاز بــأن تصدعا صخريا قــد حدث في 
الكســارة المجــاورة لمنازلهم، وقد تصدع جــزء كبير من 

الواجهة الصخرية، وانزاحت بشكل يهدد انهيارها.
وقد قال نائب محافظ القدس عبد اهللا صيام، في تصريح 
لــه أمس «التصدع الذي حصل يشــكل خطرا على البيوت 
المجاورة، لعدم وجود مسافة آمنة بينها وبين الحفرة التي 

حدث االنهيار فيها».

سيدة تضع ثالثة توائم في نابلس بعد 13 عاما
نابلس - الحياة الجديدة - رومل شحرور السويطي - وضعت 
مواطنــة يــوم أمس ثالثــة توائم ذكور في المستشــفى 
العربي في مدينة نابلس، ووصف األطباء حالتها وأطفالها 
الثالثــة بالجيــدة . وقال والد األطفال صبحي موســى 33 
عاماً من بلدة بيت لقيا بمحافظة رام اهللا: «ال اســتطيع أن 
أميــز بين محمد وأحمد ومحمود، لكن ما أعرفه أني المس 
بكلتــا يدي حلماً اســتغرق ثالثة عشــر عامــاً حتى أصبح 
حقيقــة» هكذا تحدث صبحي وهو يغالب دموعه، ويضيف 
لم يعادل فرحتي اليوم ســوى فرحتي حين ابلغنا الطبيب 
أن زوجتي حامل . وأضاف لم أترك طبيباً إال وقمت بزيارته 
حتى بروفيسور إسرائيلي وكانت زيارتي لمركز رزان لعالج 
العقم وأطفال األنابيب من باب طرق الباب األخير ومن باب 

الثقة باهللا ومنح األمل لزوجتي .
ووصف الدكتور نظام نجيب مدير عام المستشفى العربي، 
والطبيب المعالج لصبحي أن حالة صبحي هي من الحاالت 

النادرة وتكمن أهمية العالج في تشخيص الحالة حيث لم 
يكــن باإلمكان زراعة األجنة قبــل معالجة القصور بالغدة 
النخاميــة األمر الذي كان يمنع إنتاج حيوانات منوية وبعد 
إعطائه الهرمونات التعويضية ألشهر تمت عملية الزراعة 
بنجاح. وقــال د.نجيب أن مركــز رزان يعتبر األكثر تطوراً
بمنطقة الشرق األوسط ويضاهي أفضل المراكز العالمية 
في عالج العقــم وزراعة األنابيب عدا عن عمليات الفصل 

لألجنة الذكرية واألنثوية .
وأضــاف أن أطفال صبحــي وأريج يتمتعــون بصحة جيدة 
وتمت عملية الوالدة من خالل عملية قيصرية بالمستشفى 
معتبراً أن المستشــفى مجهز بأحدث التقنيات والحاضنات 
التي تدار من خالل أكفأ األخصائيين، وجاء إنشاؤها لمعالجة 
حــاالت الوالدة المبكرة أو تعــدد التوائم خاصة بعد إدخال 
زراعــة أطفال األنابيب وتعتبر األكبر في أراضي الســلطة 

الفلسطينية.

 الدفاع المدني في الخليل يتفقد
 متطلبات السالمة العامة في مصنع «رويال»

الخليــل - الحياة الجديدة - نفذ وفد من مديريــة الدفاع المدني في محافظة 
الخليــل ممثــالً بنائب مدير المحافظــة الرائد أنور المحاريــق وطواقم الوقاية 
والســالمة العامــة فــي المديريــة، أمس، جــوالت تفقدية لمصنــع رويال في 
المحافظة وذلك في ســياق اســتكمال دور الدفاع المدني في تطبيق شــروط 
ومتطلبــات الوقايــة والســالمة العامة لتشــمل كافة المؤسســات والتجمعات 
والمباني الســكنية والمنشــآت والحرف الصناعية فــي المحافظة.  وقال تقرير 
إلدارة العالقات العامة واإلنســانية في الدفاع المدني أمس، أنه «تم الكشــف 
على المصنع لتفقد اشــتراطات الوقاية والســالمة العامــة فيما يخص األجواء 
الصحية والمســتلزمات اآلمنة ومطفأة الحريق اليدوية ذات مبدأ عمل البودرة 
واســتبدالها بأخرى تعمل على الغاز نظرا للضرر الذي قد تحدثه على ســالمة 
العاملين فيه، وكذلك تغطية مآخذ الكهرباء المكشوفة والظاهرة، وإلزام عزل 
أي من المواد المشــتعلة والخطرة، كما قدمت إدارة السالمة والوقاية إرشادات 
للعاملين والمشــرفين للتعامل مع أي طارئ قد يحصل، وتم اإلعالم بإجراءات 

السالمة والوقاية الواجب توفرها مع تحديد مهلة زمنية لتنفيذ الشروط».

منتدى األدب والفن ينظم أمسية شعرية في رفح
رفح - الحياة الجديدة - نظم منتدى األدب والفن والفكر التقدمي بمحافظة رفح 
امس, أمســية شــعرية في قاعة االتحاد العام للمرأة, بحضور قيادات من حزب 
الشعب الفلسطيني والمؤسســات والشخصيات والوجهاء ومجموعة من األدباء 

والمثقفين واإلعالميين، وممثلي القوى والفصائل السياسية. 
وافتتح اللقاء بوصلة ترحيبية من مديري اللقاء يونس النواجحة ووطن غنيم، 
أكدا خاللها على تعزيز الثقافة الوطنية واإلنسانية، وعلى أهمية تواصل األجيال 

وإبداعاتهم األدبية في كافة المجاالت.
وتحــدث محمــد كحيل رئيس منتــدى األدب والفن والفكــر التقدمي عن فكرة 
إنشاء المنتدى وأهدافه , وقال « لقد جاءت فكرة إنشاء المنتدى من خالل رؤية 
كانت تراود الكثيــر من المبدعين، وقناعتهم بأهمية مواصلة المجد التاريخي 
لشــعبنا الفلسطيني المناضل الذي حفر بكل ما لديه من إبداعات أدبية وفنية 
وفكرية آهات الوطن». وتخلل االمسية قصائد شعرية نالت استحسان الحضور.

مدرسة الصديق جنوب الخليل
 تحتفل بتكريم طلبتها المتفوقين

الخليل - الحياة الجديدة - كرمت مدرســة الصديق األساسية التابعة لمديرية 
التربيــة والتعليم لجنوب الخليل، امس، الطلبة المتفوقين في جميع الصفوف 
والبالــغ عددهم 80 طالبا، وجميع معلمي المدرســة وعددا من الداعمين، في 
احتفال نظمته المدرســة امس.وحضر االحتفال مدير التربية والتعليم أ. فوزي 

أبو هليل وعدد من رؤساء أقسام المديرية وحشد كبير من أهالي بلدة دورا.
وفي بداية االحتفال رحب مدير المدرسة كرم الكركي بالحضور وقال: «تتشرف 
مدرستنا بحضوركم لمشاركتنا حفل تكريم المتفوقين، فأهال بكم في حفلنا 
الذي نطوي به عاما من البذل والعطاء، حرصنا خالله أن نسلحهم باألدب والعلم 
وغــرس العادات الصحيحة وتعويدهم على حــب الخير واحترام اآلخرين، وهنا 
ال ننسب النجاح الى شخص أو فرد بل الى األسرة والمدرسة واهم ما يميزهم 
الترابط والتالحم وروح الفريق، واننا نعني بهذا التكريم جميع الطالب للتحفيز 

على التفوق الدراسي والتحصيل العلمي والمنافسة الشريفة».
بدوره قال أبو هليل: «عندما نكون على ارض مدرســة وجمعية الصديق، هذا 
المكان الطاهر الذي يحوي بعض أبناء الشهداء واألسرى، يجب أن نحيي جميعا 
الجهــود الجبــارة التي بذلت من الجميع في هذه المدرســة مــن مدير وهيئات 
تدريســية وداعمين للحفــاظ عليها وتوفير كافــة احتياجات الطلبــة، أننا في 
مديرية الجنوب نهنئكم بعرســكم التربــوي، يوم التفوق والمتفوقين، ونبارك 

جهود أولياء أمور الطلبة».
وألقــى كلمــة مجلــس االباء عبداهللا جبــران الرجــوب وقال: «أبناؤنــا الطالب 
أهنــئ أهاليكم وذويكم بهذه الجهود المباركة، فشــكرا لكل أم ســهرت ولكل 
أب كافــح، وال ننســى أيضا معلميكم الذين واصلوا رســالتهم ليعلموكم رغم 
ظروفهم الصعبة، وشــح الموارد». من جهته ألقى الطالب مؤمن رائد أبو دية 
كلمــة المتفوقين وقال: «زمالئي الطلبة علينا مواصلة الجد واالجتهاد لنرتقي 
بمستوانا العلمي ونصعد سلم المجد لنبني صرح امتنا، ودعوة نوجهها الخواننا 

الطلبة بضرورة اخذ العبرة من هذا العام الدراسي».

ابو زيد يجتمع بالهيئة التدريسية لمدرسة بنات كفر الديك بسلفيت
ســلفيت - الحيــاة الجديــدة - زار وكيــل وزارة التربيــة 
والتعليــم العالي محمــد أبو زيد امس مدرســة بنات كفر 
الديك األساســية الجديدة في محافظة ســلفيت في إطار 
التواصــل الميدانــي مع المؤسســات التربويــة في كافة 

محافظات الوطن.
 واجتمع أبو زيد بالهيئة التدريســية في المدرسة بحضور 
كل من رفيق سالمة مدير التربية، ومديرة المدرسة الماظة 
صرفندي، ومحمــد صوان األمين العام التحــاد المعلمين 
الفلسطينيين، وأنيس بريويش نائب األمين العام لالتحاد، 
واحمد سحويل األمين المســاعد التحاد المعلمين العرب، 
وناجح حرب النائب اإلداري، وعبد الجليل الترك رئيس قسم 
اإلشــراف التربوي، ومحمد األقرع رئيس قســم العالقات 

العامة في المديرية.
وكان فــي اســتقباله كل من بالل عزريــل عضو المجلس 
الثــوري، وعبد الســتار عواد أمين ســر حركــة فتح إقليم 

سلفيت، والدكتور نافز أيوب أمين سر اتحاد المعلمين في 
سلفيت، وعمر السلخي عضو اإلقليم وجمال الديك رئيس 
البلدية وحافظ عبيد رئيس جمعية حماية المســتهلك في 

سلفيت.  
واستمع أبو زيد إلى شرح تفصيلي من مدير التربية ومديرة 
المدرسة ورئيس البلدية حول الواقع التعليمي في مدارس 
البلدة والتعاون القائم بينها وبين البلدية والمجتمع المحلي 
والمؤسسات األهلية، والمعيقات التي تعترض سير العملية 
التعليمية.وقد تمت مناقشــة قضايا تربوية متنوعة حول 
االختبارات الموحدة والمنهاج الفلسطيني الجديد والخطط 
العالجية وآليات إثراء المقررات الدراسية وسبل تشخيص 

مستويات الطلبة.
وفي ختام الزيارة قدمت مديرة المدرســة دروعا تقديرية 
ألعضــاء الوفــد الزائــر لمســاهماتهم الثرية فــي تطوير 

المسيرة التعليمية ومساندة المؤسسات التربوية.

غزة: يوم دراسي في جامعة فلسطين حول 
تداعيات المصالحة على منظومة سيادة القانون

غزة - الحياة الجديدة - ناقش خبراء وشــخصيات قانونية 
تداعيات المصالحة الوطنية على منظومة سيادة القانون، 
جاء ذلك خالل اليوم الدراســي الذي نظمته كلية القانون 
والممارســة القضائية في جامعة فلســطين بغزة بعنوان 
«تداعيــات المصالحــة الوطنيــة علــى منظومة ســيادة 
القانــون» في مقرها بمدينة الزهراء، وبدعم من برنامج 
األمــم المتحــدة االنمائي (UNDP)، وبحضــور عدد كبير 
من أســاتذة الجامعات واألكاديميين والقضاة والقانونيين 
والمهتميــن وبعض المنظمات األجنبية العاملة في قطاع 

غزة. 
بدأت أعمال اليوم الدراســي بكلمــة افتتاحية من جامعة 
فلسطين ألقاها األســتاذ فاروق االفرنجي رئيس مجلس 
أمنــاء الجامعــة، وأشــار فيها الــى ان تنظيم هــذا اليوم 

الدراسي هو بمثابة انتصار للقانون والقضاء. 
كمــا عــرج على ما يمر بــه العالم العربي مــن تحول في 
األنظمة والحكومات، وما يمر به العالم الغربي من تحول 
في وجهات النظر وخاصة تجاه القضية الفلسطينية، مشيراً
الى عظم التحديات التي تواجه الشــعب الفلسطيني بدءاً
من االنقسام والحصار وانتهاء باالحتالل والقوى المحيطة. 
واشار ســالمة بسيسو نقيب المحامين الفلسطينيين الى 
المعانــاة الكبيــرة التي واجهها الشــعب الفلســطيني في 
ظل االنقســام، معتبراً أن انهاء االنقسام سيعيد للقضية 
الفلسطينية بريقها في المحافل الدولية وسيكون بمثابة 

الخطوة األولى نحو انهاء االحتالل. 
وجــدد الدكتــور محمد أبو ســعدة عميــد كليــة القانون 

والممارســة القضائيــة بجامعة فلســطين، جدد شــكره 
لكافة الحضور وأثنى على تلبيتهم لدعوة المشــاركة في 
هــذا اليوم الدراســي التــي تؤكد حرصهم على ترســيخ 
مبادىء قانونية تســعى الى جلب النفع والفائدة للقضية 

الفلسطينية.
بدوره أوضح ساشــا جرومان مدير برنامج األمم المتحدة 
االنمائــي (UNDP) أهمية هذا اليوم الدراســي ومحاورة 
التي تخدم القضية الفسطينية وتفتح األفق أمام العدالة 
للمجتمع الفلسطيني من خالل تحقيق المصلحة والتوافق 

الفلسطيني الفلسطيني، . 
ثــم تلى ذلك توزيع المشــاركين الى فريقيــن للبدء في 
مناقشة محاور اليوم الدراسي ضمن جلستين منفصلتين 
تالهــا االجتماع العام في جلســة واحــدة اختتم بها اليوم 
الدراسي بعد تالوة التوصيات التي توصل اليها المجتمعون 
والتــي تضمنت: العودة الــى القانون بتفعيل الســلطات 
الثالثــة، وتشــكيل لجنــة محايدة مــن خبــراء قانونيين 
مســتقلين للنظر في القوانين الموجــودة، وعرض كافة 
القوانيــن والقــرارات علــى المجلس التشــريعي، واعادة 
تشــكيل المحاكــم وتشــكيل محكمــة استســنائية لحل 
المشــاكل، وتشــكيل لجــان مختصة لتتويــج ما خلصت 
اليــه المصالحة الوطنية، واعــادة هيكلة الوزارات وتنفيذ 
الدمج وتســكين األفراد في الوزرات استناداً الى الهيكلية 
الموضوعة، وفتح بــاب التقاعد المبكر لمن يرغب، وفتح 
باب االعارة الى الخــارج، وتخصيص جزء كبير من الكادر 

الوظيفي لفئة الشباب لعملية بناء الوطن.

متسوقون في احد شوارع جنين.                   (وفا)
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