محليات

في يوم األم  ...من يداوي جراح "أم حكمت" وجنلها املريض نفسيا
املرضى النفسيون يعانون من عدم توفر مراكز تاهيل في محافظة جنني

جنني -علي سمودي  -افرحت الهدية املتواضعة التي قدمها قسم البحث
االجتماعي في مركز الصحة النفسية واملجنمعية في جنني مبناسبة يوم
اليوم ،الوالدة "ام حكمت" ،لكن احلزن واالل��م كان رفيق كل كلمة وحرف
وخطوة في طريقها للمركز الذي لم تتوقف عن طرق ابوابه منذ عقدين
ملتابعة وضع ابنها الصحي ،لكن في ذلك اليوم كان حضورها استثنائيا ،فقد
قرر املركز كما قالت االخصائية االجتماعية قمر عساف ان "يخصص املناسبة
للتضامن وم��ؤازرة امهات مرضاه النفسيني ورف��ع معنوياتهن في مواجهة
الضغوط والظروف النفسية الصعبة اللواتي تالزمهن يوميا كتجسيد عملي
الهم اهداف حملة "محاربة الوصمة ضد املرض النفسي"".

اجمل االمنيات

ولم تتمكن "ام حكمت" التي جتاوزت العقد السادس من اخفاء معالم
القلق واملعاناة التي ارتسمت على تفاصيل وجهها وهي تتحدث عن فلذة
كبدها الذي جعلها اما تختلف عن كل االمهات حتى في امنياتها ويومياتها
في اليوم املقر عامليا ليكون لالم عيدا وعنوانا وفرحا ،وقالت" :كيف افرح
ويشعر قلبي بادنى مشاعر الفرح في ظل معاناة ابني ،وفي يوم االم اجمل
هدية امتناها ان يتوفر مكان لرعاية ولدي الذي يعاني من مرض نفسي،
مكان غير منزله يشعر بانسانيته خاصة بعد ان فقد عائلته".
وف��ي قاعة امل��رك��ز ال��ذي احتضن ام�ه��ات امل��رض��ى النفسيني ف��ي مبادرة
متميزة ،استمرت "ام حكمت" في رواية صور من وجعها اليومي املتواصل
بسبب مرض ابنها الذي يبلغ من العمر  34عاما ،ونال نصيبه من االصابة
برصاص االحتالل في االنتفاضة االولى لكن الصدمة القاسية كانت عندما
اصيب قبل عشرين عاما مبرض مفاجئ اقعده باملنزل.
وأضافت انه فقد عمله واسرته وحياته ولم يعد ق��ادرا على مواصلة
حياته الطبيعية مما يشكل عبأ كبيرا خاصة بالنسبة لي ،النني ارعاه
واكرس حياتي له.

رسالة يوم االم

في مركز الصحة النفسية ،ب��دا يحصل االب��ن املريض على اخلدمات
ويالقي الرعاية والعالج واملتابعة من فريق الصحة النفسية ،وأوضحت
"ام حكمت"" :ورغم جناعته والتخفيف من اوجاعه ومرضه فان ذلك غير
ك��اف فهو بحاجة الشياء اخ��رى مساعدة ،وه��ي التاهيل وملكان ميضي به
نهاره ليخرج من ازمته ،فحياته ترتبط باملركز واملعاجلني وغرفته وشرفة
املنزل وال يجد مكانا يرى من خالله العالم ،او يتلقى التاهيل املناسب الذي
يدعم العالج النفسي".
لذلك اختارت الوالدة ان تكون رسالتها في يوم االم ،نداء وصرخة لكافة
اجلهات املعنية وخاصة الرئيس محمود عباس ورئيس ال��وزراء الدكتور
سالم فياض لتوفير امكان تاهيل ورعاية للمرضى النفسيني تساعدهم
على احلياة.

دعم وامل

صرخة الوالدة ،حظيت بدعم وتاييد املبادرة لتنظيم املهرجان التكرميي
من قسم البحث في مركز الصحة النفسية ووزارة الصحة املشاركني في رسم
البسمة والفرحة على وجوه امهات املرضى النفسيني وزوجاتهم ومريضات
املركز .واكدت منسقة احلفل قمر عساف االخصائية االجتماعية.

ان املركز سعى لتكريس ه��ذه املناسبة لتكون يوما تكرمييا من جهة
الع��ادة دمج االسر واملريضات في املجتمع من جهة ،ولترجمه مشاعرهم
وايصال رسالتهم من جهة اخرى وتقدير جلهوده االمهات في املضي قدما في
االندماج مع برامج وخطط املركز لتحقيق السرعة في عالج املرضى واخلطة
التكاملية التي يسعى اليها املركز في جعل العالج النفسي اجتماعيا ودوائيا.
واشارت عساف الى حرص املركز على دعم هؤالء االمهات واملريضات وخلق
روح االمل واالرادة اليهن.
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مبناسبة يوم األم

ادارة املستشفى العربي في نابلس
تكرم املريضات واملوظفات االمهات

رعاية واهتمام

من جانبه  ،اكد الدكتور صالح زكارنة مدير الصحة في محافظة جنني
اهمية هذه االنشطة في دعم وتعزيز العالج النفسي للمريض ،واشار لدور
وزارة الصحة في تقدمي اخلدمات الكاملة واملطلوبة لتحقيق رسالة املركز في
النفسية واملجتمعية والصحية .وشدد على اهمية دور النساء واالمهات في
حتقيق اهم متطلبات العالج النفسي.
وعبر الدكتور مالك حسان مدير املركز عن االعتزاز الشديد بعطاء
وق��درات امل��راة الفلسطينيات وحتديدا املريضات في ه��ذا املجال وامهات
املرضى ممن يتجندن بشكل كامل لتحقيق رسالة املركز لدعم املريض
النفسي ومحاربة الوصمة ودمجه مجتمعيا.
واضاف" :ان سياسة املركز اجلديدة تركز على التوجه للمجتمع احمللي
ومحاولة دمجه في كل النشاطات والتعاون مع هذا املجتمع واحمليط سويا
حملاربة الوصمة االجتماعية للمريض النفسي".
في املركز التابع ملديرية صحة جنني وال��ذي تاسس كما ذكر الدكتور
مالك بدعم م��ن الوكالة الدولية الفرنسية للتنمية م��ن خ�لال برنامج
االمم املتحدة االمنائي ويتطلع الى توفير اخلدمات النفسية املجتمعية
للمواطن داخل محافظة جنني ،يجري العمل في اجتاهني :تنفيذ خطط
وبرامج العالج ونشر التوعية املجتمعية ،مؤكدا ان املريض النفسي قادر
على العودة للحياة في حال احلصول على التاهيل الكافي الذي يصنع منه
عنصر منتج وفعال في املجتمع.

العودة للحياة

امنية قد تشابه احللم ،تتشبث بها كل ام تتابع عالج ابنها في عيادة
الصحة النفسيىة واملجتمعية في جنني ،وهناك ورغم سعادة املشاركات من
االمهات واملريضات مبا قدمه املركز من رعاية وعناية ودعم وخاصة على
صعيد العالج ،اال انهن يعبرن عن القلق من النقص في اهمية مستلزمات
استكمال طريق العالج.
وقالت املريضة (س  .و)" :تغيرت حياتي بعد العالج الدوائي ولكن هناك
مشكلة في التاهيل ال يوجد مراكز تهتم بتاهيلنا وحتقيق اهم هدف وهو
التوجيه واالرشاد النفسي" ،واضافت" :حياتي بيت ومركز وعالج ،ال اعرف
طعم الراحة او اشاهد منظر اعاما او اشارك في فسحة او رحلة ،هذه اول مرة
منذ فترة اشارك في يوم االم ،رغم كوني اما ولكني حرمت من اطفالي بسبب
مرضي النفسي ،وامتنى ان تهتم اجلهات املعنية في توفير مراكز لنا وان يكون
شعارها تاهيل املرضى النفسيني ليصبحوا قادرين على االندماج في املجتمع
ومنتجني وليس عالة على احد" .وتعاني محافظة جنني البالغ تعداد سكانها
ربع مليون نسمة من عدم توفر املراكز اخلاصة التي تعمل على تاهيل املرضى
النفسيني ،رغم اهمية ذلك في استكمال العالج الدوائي.

احملافظ طوباسي يقدم مكرمة
رئاسية ألهالي خربة يرزا املنكوبة

رام الله -عقدت سكرتاريا حتالف الدفاع عن
حرية ال��رأي والتعبير اجتماعها األول في مقر
املركز الفلسطيني للتنمية واحلريات اإلعالمية
(مدى) في مدينة رام الله.
وناقش األعضاء النشاطات املستقبلية التي
سيقوم بها التحالف ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى مجموعة
م��ن امل�س��ائ��ل اخل��اص��ة ،وم�ن�ه��ا ط�ل�ب��ات االن�ض�م��ام
للتحالف التي تقدمت بها مجموعة من املؤسسات
والشخصيات.
ومت ق� �ب ��ول ع �ض��وي��ة امل ��ؤس� �س ��ات ال �ت��ال �ي��ة:
ا مل��ب��ادرة الفلسطينية لتعميق ا حل���وار العاملي
وال��دمي �ق��راط��ي (م��ف��ت��اح) ،م��ؤس �س��ة ت�ل�ف��زي��ون
وط���ن ،امل��رك��ز الفلسطيني الس �ت �ق�لال احمل��ام��اة
والقضاء (م�س��اواة) ،مركز إع�لام حقوق اإلنسان
والدميقراطية شمس ،مؤسسة قيادات ،وشبكة
مع ًا اإلخ�ب��اري��ة .كما مت قبول محمد أب��و عالن
وجمال العاروري كأفراد ،وبذلك أصبح التحالف
يضم  23مؤسسة إعالمية وحقوقية ونسائية
وشبابية ،علما أن ب��اب العضوية في التحالف
الزال مفتوحا للمؤسسات والشخصيات املعنية
بحرية التعبير.
من جهة أخ��رى ،ناقشت السكرتاريا الوضع
امل �ت��ده��ور ل�ل�ح��ري��ات اإلع�لام �ي��ة ف��ي ق�ط��اع غ��زة
حيث أعربت عن استنكارها الشديد لالعتداءات
على الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية في قطاع
غزة ،وطالبت املسؤولني هناك بوضع حد لتلك
االنتهاكات ومحاسبة املسؤولني عنها واح�ت��رام
حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي.
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الكميات والفترة محدودة

شيكل

اشتري أي  3بنطلونات ستاتي  CAPاو رجالي فقط بــ
اشتري أي  3قطع احذية  +البسة فقط بــ
ب � � � � ��وت رج� � � ��ال� � � ��ي  FILAف � � �ق� � ��ط ب� �ـ� �ـ

العرض يشمل املالبس الرجالية والستاتية واالطفال

تصفية على جميع البضائع الشتوية
والربيعية  -ربيع 2011

ً
احتفاال مت خالله تكرمي
نابلس  -من عماد سعاده  -نظم املستشفى العربي في نابلس امس
نزيالت املستشفى من االمهات املريضات ،ال��ى جانب املوظفات االمهات في املستشفى ،وذلك
مبناسبة عيد االم.
وق��ام رئيس مجلس إدارة املستشفى الدكتور سالم أب��و خ�ي��زران ب��زي��ارة لكافة األق �س��ام ،وقدم
التهنئة لكافة األمهات في أقسام الوالدة واحلضانة واألقسام األخرى ،وكذلك لالمهات العامالت
ً
تكرميا
في املستشفى و في مركز رزان لعالج العقم وأطفال األنابيب وقدم الهدايا الرمزية لهن
ً
واحتراما لدورهن الكبير.
لعطائهن
ً
تكرميا عابر ًا ،وامن��ا احتراما
وق��ال الدكتور أبو خيزران إن األم الفلسطينية ال تستحق فقط
متواصال ،وتقديرا لكل ما تقدمه في كل حلظة من تضحيات وعطاء وإبداع ،فهي األم واألخت
والبنت وزوجة الشهيد واألسير.
وأك��د أب��و خ�ي��زران سعي املستشفى ومركز رزان ال��دائ��م إلتاحة الفرصة أم��ام األم الفلسطينية
للوصول ألهدافها السامية وحتقيق حلمها ،وتقدمي كافة اشكال الرعاية املناسبة لها حتى تبقى
حارسة حلمنا املقدس.

نظمته جلنة اعمار اخلليل

تخريج املشاركات في برنامج "التوعية
من أجل احلفاظ على املوروث الثقافي"

اخلليل  -مراسل ے اخلاص -نظمت جلنة إعمار اخلليل أمس ،حفال لتخريج السيدات املشاركات
في برنامج التوعية في منطقة تل الرميدة ،وذلك في مقر جمعية إبراهيم اخلليل اخليرية في تل
الرميدة بحضور العديد من سكان منطقة تل الرميدة إضافة إلى املدربني املشاركني في تقدمي لقاءات
برنامج التوعية املختلفة .
وفي بداية احلفل ،رحب رئيس جلنة إعمار اخلليل الدكتور علي القوا سمي باحلضور ،شاكرا أهالي تل
الرميدة على صمودهم وقوة حتملهم لصعوبات احلياة اليومية التي يواجهونها في منطقة تل الرميدة،
وأشار إلى ان برنامج التوعية من اجل احلفاظ على املوروث الثقافي يهدف إلى رفع الوعي باملوروث الثقافي
في البلدة القدمية التي تتمتع بالعديد من العناصر احلضارية والتاريخية.
ثم تقدم املدير العام للجنة إعمار اخلليل األستاذ عماد حمدان بالشكر ألهالي منطقة تل الرميدة
على صمودهم وصبرهم على املعاناة التي يواجهونها من أجل االستمرار والبقاء واحملافظة على املوروث
الثقافي واحلضاري للمنطقة.
وأشار إلى أن جلنة اعمار اخلليل تقوم بتنفيذ برنامج التوعية في مناطق مختلفة من البلدة القدمية
حيث يستهدف هذا البرنامج جميع الفئات من رجال ونساء وأطفال ،ويتناول البرنامج التوعية البيئية
والتوعية بأهمية باملوروث الثقافي باإلضافة إلى التوعية باالندماج االجتماعي.
وشكر مدير جمعية إبراهيم اخلليل اخليرية جلنة إعمار اخلليل على ما قدمته من برامج في
التوعية البيئة ،ساهمت في إعادة إحياء املنطقة ،ورفع وعي الفئات املستهدفة بأهمية احملافظة
على نظافة البيئة واالحواش والساحات العامة ،ورفع وعيهم بأهمية احملافظة على املوروث الثقافي،
وتوعيتهم بأهمية بناء عالقات اجتماعية ايجابية بني السكان.
كما ألقى املهندس رائد األشهب من بلدية اخلليل كلمة املدربني ،وبعدها ألقت شفيقة أبو زينه كلمة
باسم املشاركات في برنامج التوعية ،شاكرة كل من هو قائم ومساهم في إجناح البرنامج.
وقدم فريق التوعية من جلنة إعمار اخلليل عرضا مصورا يوضح مفهوم البرنامج واليته وأهدافه
ونشاطاته التي مت تنفيذها خالل الفترة املاضية.
وفي اخلتام ،قام كل من رئيس جلنة إعمار اخلليل الدكتور علي القواسمي ،ومدير جلنة إعمار اخلليل
عماد حمدان وعبد املجيد اخلطيب ،بتوزيع الشهادات للمدربني واملدربات والسيدات املشاركات في
برنامج التوعية.
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شركة فيوتشر للدعاية واإلعالن

إعالن توظيف

تعلن شركة فيوتشر للدعاية واإلعالن عن حاجتها لتوظيف:

مندوبي مبيعات من كال اجلنسني
في منطقتي اخلليل وبيت حلم

على أن تتوفر باملتقدمني الشروط التالية:

1 .1حاصل على شهادة جامعية.
2 .2حسن املظهر ولبق احلديث.
3 .3العمر من  30-20عاما.
4 .4اخلبرة غير مطلوبة
على من يرغب بتقدمي طلب توظيف لدى الشركة الكائنة في منطقة
عني سارة -بجانب جامعة القدس املفتوحة سابقا ،أو إرسال السيرة
الذاتية على العناوين التالية-:
جوال رقم  0597379188او فاكس02 - 2768552 :
Email: inf@future.net /

جنني ـ علي سمودي ـ زار امس وفد مكون
من  30طالبا وطالبة من كلية الزراعة قسم
اإلنتاج النباتي في جامعة النجاح الوطنية
ال��ى محافظة جنني برفقة ال��دك�ت��ور ع��زام
ط�ب�ي�ل��ة ،وك���ان ب��اس�ت�ق�ب��ال�ه��م م��دي��ر زراع ��ة
محافظة جنني امل�ه�ن��دس ال��زراع��ي وج��دي
بشارات ال��ذي اكد على اهمية هذا التعاون
ما بني اجلامعات واملراكز العلمية ومديريات
الزراعة من أجل النهوض بالقطاع الزراعي
ومن ثم قام بتقدمي نبذة عن محافظة جنني
من حيث املساحات املزروعة بأشجار الزيتون
وا حمل��ا ص�ي��ل احلقلية والبستنة الشجرية
وعن قطاع الثروة احليوانية ومساهمته في
اإلقتصاد الوطني.
وان �ط �ل��ق احل� �ض ��ور ف ��ي ج��ول��ة م�ي��دان�ي��ة
للتعرف على أص �ن��اف احمل��اص�ي��ل احلقلية
والعلفية املزروعة في سهل عرابة واملساكب
امل��زروع��ة ب��ال��دخ��ان ف��ي سهل يعبد وم��ن ثم
توجهوا إلى سهل مرج إبن عامر.
وق ��دم امل �ه �ن��دس ال��زراع��ي ن��اص��ر ع�ب��ادي
رئيس شعبة احملاصيل احلقلية في زراعة
جنني ش��رح��ا مفصال ع��ن عملية ال��زراع��ة
للمحاصيل احلقلية بداية من تهيئة األرض
للزراعة.
بدورهما ،قدم كل من الدكتور عبد الله
العمري واملهندس الزراعي سامح جرار نبذة
ع��ن امل �ش��روع الهولندي وال�ع��رب��ي املنفذ في
املنطقة وم��ن ث��م ت��وج��ه ال��وف��د إل��ى محطة
بيت قاد الزراعية ومت تدريبهم على اآلالت
الزراعية املوجودة في احملطة ومن ثم توجهوا
إلى مصنع ح��داد ل�لآالت الزراعية وتعرفوا
على آلية عمل كل نوع من اآلالت الزراعية
والفائدة من استخدامها ،وفي نهاية اجلولة
متت زيارة مشتل اجلنيدي.

اختتام األسبوع األول
من مهرجان الياسمني

القدس -حني نتحدث عن املوهبة املوسيقية ،فعازفة الفلوت الصغيرة ناي البرغوثي هي أكبر جتسيد
لها ،حيث أحتفت احلضور في قاعة الشبان املسيحية في القدس ،ضمن اختتام األسبوع األول من مهرجان
الياسمني الذي ينظمه معهد ادوارد سعيد الوطني للموسيقى ،حيث قدمت بإحساس كبير روائع الكالسيكيات
العاملية وأحلان أخرى من تأليفها ،ترافقها املوسيقية هذر برشة على البيانو .وقد واصل املهرجان تقدمي
عروضه ،ففي يوم السبت ،قدم عازف البيانو االيطالي انغيلو كوميسو في رام الله عرضا كالسيكيا مميز ًا،
ال يقل مهارة عن عازفة نفس اآللة املقدونية أوغنينكا غيراسيموفسكا وذلك في بيت حلم ،كما متيزت
فرقة أوبوس املؤلفة من أساتذة املعهد على اآلالت الوترية في نابلس.
وحول مهرجان الياسمني قال مدير عام املعهد سهيل خوري أن االسم اختير تكرميا لثورة الياسمني اخلالدة
في تونس الشقيق والتي أشعلت فتيل احلرية ضد الظلم واالستبداد في دول العالم العربي ،مشيرا إلى أن
التسمية ملهرجان موسيقي ما هي إال قطرة من محيط االمتنان الكبير لهذا احلدث التاريخي الذي يقدر على
طريقة املعهد ،عبر موسيقى العالم التي جتول املدن الفلسطينية وتبث رسائل األمل واحلرية.
وخالل حفل ناي البرغوثي ،التي تعد رغم صغر عمرها ملحنة ،مغنية وعازفة فلوت محترفة ،فقد
أخذت على آلتها احلضور لعالم ساحر مثالي عبر كالسيكيات املوسيقى الغربية لهاندل ،موزارت ،فرانسيز
بولينك وفرانتس دوبلر ،ومن أحلانها زكزاك اجلاز ،لكنها تركتهم يستذكرون مأساة قانا مع مقطوعتها التي
حتمل اسم تلك املجزرة والتي لقيت تقدير ًا عاملي ًا .وقد شكلت مع برشة على البيانو ثنائي ًا متمكن ًا أثار
اإلعجاب .البرغوثي التي اقتربت من إنهاء السنة الثامنة في املعهد الوطني للموسيقى ،حازت على اجلائزة
األولى لسنتني متتاليتني في مسابقة فلسطني الوطنية للموسيقى (مارسيل خليفة سابق ًا) لعام  2006و
 ،2008واملرتبة الثانية لعام  2010ضمن الفئة الوسطى.
جدير ذكره أنه يتم تنظيم املهرجان بدعم من االحتاد األوروبي ،وبرعاية مؤسسة دروسوس السويسرية،
وكالة التنمية السويدية (سيدا) ،والصندوق العربي للثقافة والفنون بالتعاون والشراكة مع العديد من
املؤسسات واملراكز الفلسطينية.

أزياء الصباح

تعلن أزياء الصباح عن وصول تشكيلة كبرى
من البدالت الرجالية التركية الفاخرة
للموسم 2011
العروض الضخمة ما زالت مستمرة

اشتري جاكيت شباب ...
واحصل على قميص  +بنطلون مجانا
اشتري بنطلون جينز ...
واحصل على جاكيت فوتر  +بلوز مجاني
اشتري بلوز صوف تركي ...
واحصل على اثنتني مجان ًا

اشتري أي حذاء تركي أو  FILAاألصلي بأقل من نصف السعر
اخلليل  -مفرق اجلامعة  -مقابل مجمع اجلامعة التجاري
تليفون  02-2291960جوال 0599759552
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طوباس ـ علي سمودي ـ قام د .مروان طوباسي محافظ طوباس واألغوار الشمالية امس بتوزيع
مساعدات مالية كمكرمة رئاسية على مواطني خربة ي��رزة واللذين تضرروا ج��راء االعتداء
الذي نفذته قوات االحتالل اإلسرائيلي عليهم أواسط الشهر املاضي وذلك بحضور املقدم مقداد
سليمان مدير الشرطة وممثلني عن وزارة الزراعة واالشغال العامة واالسكان واحلكم احمللي وكادر
احملافظة .
واشار احملافظ طوباسي الى ان هذه املساعدات التي بلغت قيمتها  50000دوالر تأتي في سياق
استمرار مساعي الرئيس محمود عباس ابو مازن وحكومته برئاسة د .سالم فياض الرامية الى
تعويض املواطنني وتعزيز صمودهم وبقائهم على االرض لتمكينهم من مواجهة االعتداءات
االسرائيلية وذلك في املناطق الفلسطينية ذات االستهداف اإلسرائيلي بالهدم واملصادرة والتهويد
واالحالل السكاني.
وقال احملافظ طوباسي" :ان السلطة الوطنية الفلسطينية تسعى جاهدة الى مواجهة السياسة
االسرائيلية الرامية الى هدم املنازل واملساجد ودور العبادة "،مؤكدا حرص السلطة الفلسطينية
على اعادة بناء ما يهدمه االحتالل".
وتابع قائال " :ان الرئيس يولي اهتماما بالغا لتمكينكم من الصمود والبقاء في مواجهة
السياسات االسرائيلية التي تستهدف وجودكم بالهدم واملصادرة والترحيل".
واضاف" :نحن في احملافظة نعمل جاهدين على بناء ما يهدمه االحتالل وذلك بالتعاون مع
الوزارات ذات االختصاص" ،مشيرا الى ان االحتالل اإلسرائيلي يرتكب يوميا انتهاكات يومية في
االغوار الشمالية يشكل خروقات واضحة للقانون الدولي والقانون الدولي االنساني.
واوضح احملافظ طوباسي ان مكرمة الرئيس ملواطني خربة يرزة بلغت  50000دوالر منها 20000
دوالر مخصصة للجنة مشاريع يرزا للعمل على اعادة بناء مسجد اخلربة والذي هدم للمرة الثانية
خالل بضعة اشهر فيما خصصت الثالثون الفا الباقية الحد عشر عائلة طالها الضرر والدمار
خالل االستهداف االخير ملساكنهم وحظائر اغنامهم وبركساتهم .
من جهته ،ثمن مخلص مساعيد رئيس جلنة مشاريع يرزة مكرمة الرئيس بتعويض مواطني
اخلربة جراء االضرار التي حلقت بهم في اعقاب االعتداءات االسرائيلية عليهم وعلى ممتلكاتهم
وقدم الشكر للمحافظ على متابعته قضايا أهالي يرزة واألغوار الشمالية.

سكرتاريا حتالف الدفاع عن
حرية التعبير توافق على
انضمام مؤسسات جديدة لها

جانب من حفل التكرمي الذي نظمته ادارة املستشفى امس.

صورة خاصة بـ ے

طلبة كلية الزراعة في
"النجاح الوطنية" يقومون
بجولة في سهول جنني
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