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غزة :االحتالل يرفض السماح لصحافي
مصاب بجروح حرجة للعالج في الضفة
كتب خليل الشيخ
ينتظر الصحافي الجريح أحمد أبو حسين (23عامًا) الذي
يعاني م���ن حالة صحية خطيرة جدا الس���ماح له بالخروج
للعالج في مستشفيات الضفة الغربية.
وتتواص���ل المناش���دات من أجل الضغط على س���لطات
االحتالل ،لمنح الجريح الصحافي " أبو حس���ين" الذي يرقد
في العناية المركزة جراء إصابته بعيار ناري متفجر أثناء
تغطيته لمسيرات العودة ،يوم الجمعة الماضي ،تصريحا
للعالج في الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية لـ"األيام" ،أن رئيس الوزراء الدكتور
رامي الحمد الله أوعز إلى وزير الصحة الدكتور جواد عواد،
بضرورة العمل على تحويل الصحفي المصاب "أبو حسين"
إلى مستشفيات الضفة الغربية للعالج.
وأوضح عواد أنه بن���اء على تعليمات من رئيس الوزراء
يجري إتمام اإلجراءات اإلدارية الالزمة لتحويل الصحافي
"أبو حسين" إلى مستشفى رام الله الحكومي.
وغرد نش���طاء على مواق���ع التواص���ل االجتماعي ،أمس
بـ "هاش���تاج" تحت عن���وان "أحمد الزم يتعالج" ناش���دوا
من خالله وزير الش���ئون المدنية حس���ين الشيخ بضرورة
التنس���يق مع الجانب اإلسرائيلي لس���فر الصحافي " أبو
حسين".
وقال اإلعالمي رامي الش���رافي ال���ذي تواجد أمس بجوار
الصحافي أبو حس���ين" أن وضعه الصح���ي بالغ الصعوبة
ويرقد ف���ي غرفة العناية المركزة وهو ما يزال بين الحياة

والم���وت ويج���ب التدخل إلنق���اذ حيات���ه والضغط على
إسرائيل من أجل السماح له بالسفر لتلقي العالج.
وأض���اف لـ"األي���ام" أن هن���اك ضغ���وط عل���ى الجانب
اإلس���رائيلي بضرورة الس���ماح له بالعالج ،دون أية نتائج
إيجابية حتى اللحظة.
يذكر أن س���لطات االحتالل ترفض السماح لكافة جرحى
مسيرة العودة من ذوي الحاالت الحرجة والصعبة ،بالعالج
خارج قطاع غزة وتؤكد عدم نيتها منحهم تصاريح للمرور
عبر حاجز "إيريز".
وكان الصحاف���ي " أبو حس���ين من مخي���م جباليا ،الذي
ً
يعم���ل مراس�ل�ا لموق���ع " بواب���ة اله���دف" االلكترونية"
وإذاعة الش���عب في قطاع غزة ،يرتدي سترته الصحافية
وخوذة حديدية كتب عليها كلمة "صحافة" ويقف وس���ط
المتظاهرين عندما قنصه جندي من قوات االحتالل.
ووصف األطباء جروحه في حين���ه ،بأنها خطيرة وبالغة
حيث أصاب العيار الناري المتفجر منطقة الكبد واس���تقر
بالظه���ر م���ا اضطر األطباء باس���تئصال جزء م���ن الطحال
والكلية.
و حاول الصحافي " أبو حس����ين" الذي حمل كاميرا توثيق
اعت����داءات االحتالل وإطالق النار ض����د المتظاهرين العزل،
فوجد نفسه واحدًا من هؤالء الذين يتعرضوا لإلطالق النار.
وبثت وسائل التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية
مش���اهد تفصيلية عن اس���تهداف "أبو حسين" ما يؤكد
تعمد االحتالل قنص اإلعالميين اللذين يقومون بتغطيات
لألحداث الجارية عند الجدار الحدودي.

بلدية نابلس تبحث مع وفد تركي
تطوير شبكة المواصالت بالمدينة

البريج :حديقة "العودة" قبلة أطفال المخيمات على الحدود الشرقية
غ���زة -فاي���ز أبوعون :ات���كأ الطفل
سامي يوسف أبو س���ويرح ( 14عامًا)
من س���كان ش���رق مخيم النصيرات
وس���ط قط���اع غ���زة ،عل���ى دراجته
النارية ،يسترق النظر تارة لحديقة
ُ
األلعاب التي أقيمت بمخيم العودة
على بعد عشرات األمتار من الحدود
الشرقية لمخيم البريج ،وتارة أخرى
على الحدود الش���رقية حيث يتواجد
جنود االحتالل اإلسرائيلي هناك.
وكان ش���بان من مختلف األعمار
قاموا منذ س���اعات صب���اح الخميس
الماضي  ،بأعم���ال النفخ والتركيب
لحديقة األلعاب البالستيكية ،لمنح
األطف���ال ال���ذي يقدم���ون بالمئات
بصحبة عائالتهم إلى مخيم العودة
شرق البريج ،فرصة للهو واللعب .
وقال أبو سويرح لـ"األيام" ،إن إقامة
حديقة العودة شرق البريج من قبل
بلدي���ة دير البلح ،جاء من أجل منحنا
فرصة للترفيه عن أنفس���نا في ظل
إطالق الرصاص الحي المتفجر وآالف
قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل
الس���امة التي تس���قط علينا بغزارة
من قبل جنود االحت�ل�ال المختبئين
خل���ف الت�ل�ال الرملي���ة والمكعبات
اإلس���منتية لمنعنا من االقتراب من
السلك الزائل.
وأضاف ،الكثير منا يأتي بش���كل
ش���به يومي على دراجته الهوائية
إلى المنطقة الحدودية لتثبيت حق
العودة لديار آبائن���ا وأجدادنا التي
ُهج���روا عنها قس���رًا ف���ي العام ،48

وإلظهار أننا نتجمع س���لميًا ولس���نا
طالب حرب ودمار كاإلس���رائيليين،
ال���ذي قتل���وا الكثير م���ن األطفال،
وتس���ببوا بإعاقات للعدد األكبر في
قط���اع محاص���ر ال يوجد في���ه دواء
لعالجهم.
وأشار أبو س���ويرح إلى أنه بالرغم
من أن مثل هذه األلعاب موجودة في
أكثر من مكان في القطاع ،السيما في
الحدائ���ق الترفيهية ،إال أننا نفضل
أن نأت���ي هنا بع���د انته���اء الدوام
المدرس���ي وح���ل الواج���ب ،لنثبت
لإلس���رائيليين وللرئيس األميركي
دوالن���د ترامب ،أننا ل���ن نتخلى عن
أرضن���ا وأننا كش���عب فلس���طيني
مظلوم سنقاوم بكل الطرق المتاحة
أمامنا تأكيدًا لآلية الكريمة القائلة
"وأعدوا لهم ما اس���تطعتم من قوة
ومن رباط الخيل ،ترهبون به عدو الله
وعدوكم".
وتدخ���ل صدي���ق أب���و س���ويرح،
الطفل أحمد أبو ش���اويش البالغ من
العم���ر ( 13عامًا) ،ال���ذي ارتدى تي
ش���يرت مكتوب علي���ه "العودة حق
ً
كالش���مس" قائال" :يومي���ًا يبتدع
الفلس���طينيون وس���ائل مقاوم���ة
جديدة ،فتارة ينظمون مسيرات في
ذكرى ي���وم األرض ،وأخرى يحرقون
إطارات الس���يارات ،وثالثة يحرقون
اعالم االحتالل  ،باإلضافة إلى إحياء
الت���راث الش���عبي من خ�ل�ال ارتداء
النساء الثوب الفلس���طيني المطرز
بالحري���ر ،والرج���ال من كبار الس���ن

قراقع يطلع وفدًا من البيرو على
انتهاكات االحتالل بحق األسرى

جانب من اللقاء.

نابلس " -األي���ام" :بحث رئيس بلدية نابلس عدلي يعيش،
م���ع وفد تركي مكون من خبراء ومتخصصين في مجال النقل
والمواصالت من شركة النقل العام في اسطنبول االستفادة
م���ن الخب���رة التركية ف���ي هذا المج���ال وخاصة ف���ي مجال
األنفاق والجس���ور .وأطلع يعيش الخبراء األتراك خالل اللقاء
الذي حضره المهندس���ة رانيا دولة ،رئيس قسم المرور في
البلدية وعدد من مهندسي البلدية المتخصصين في الطرق،
والدكتور سمير أبو عيشة المحاضر في جامعة النجاح ،وعبد
الرحمن زيدان مدير مديرية النقل والمواصالت في المدينة،
ومازن المحروم منسق لجنة السير في محافظة نابلس ،وأمجد

الباقة رئيس نقابة النقل العمومي ،على المش���اكل واألزمات
المرورية التي تعاني منها المدينة.
وأش���ار يعي���ش إلى ح���رص البلدية عل���ى التواصل مع
مختلف المؤسس���ات الدولية والعربية والمحلية لالطالع
على خبراتهم في القضايا االستراتيجية والمشاريع التي
من شأنها تحسين واقع الخدمات المقدمة للمواطن.
يذكر أن زيارة الوفد التركي تس���تمر  3أيام ،وتتضمن
عددًا من اللقاءات واالجتماعات مع عدد من المتخصصين،
وزيارات ميدانية لمجمعات التكس���ي ،ومش���اريع الطرق
والمواصالت المقترحة.

رام الله " -األيام" :أطلع رئيس هيئة شؤون األسرى والمحررين ،عيسى قراقع،
وفدًا برلمانيًا دبلوماس���يًا من البيرو ،على االنتهاكات اإلسرائيلية بحق األسرى
في الس���جون ،وذلك خالل لقاء في رام الله ،أم���س ،بترتيب من األمانة العامة
للمجلس التشريعي.
وأكد قراقع أهمية تفعيل قضية األس���رى على المس���توى الدولي والعالمي،
وتس���ليط الضوء على المكانة القانونية والحقوقية لألسرى الذين يتعرضون
ألبشع االنتهاكات والسياسات العنصرية اإلسرائيلية.
ودع���ا المجتمع الدول���ي وكافة الدول إلى إلزام إس���رائيل باحت���رام معايير
وقوانين حقوق اإلنس���ان ،من خالل مقاطعتها وفك اتفاقيات الشراكة األمنية
والتجارية والثقافية واالقتصادية معها ،بس���بب استمرار انتهاكاتها لحقوق
اإلنسان الفلسطيني ،خاصة األسرى في السجون.
وقال" :ما دامت إسرائيل كسلطة محتلة ،تستهتر بالعالم وبالقوانين الدولية
وتتصرف كدولة فوق القانون وتضرب عرض الحائط بالعدالة اإلنس���انية ،ال بد
من تطوير الموقف الدولي بتفعيل سياسة المقاطعة إللزامها والضغط عليها
لوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق األسرى والمعتقلين".
وأشار إلى انتهاكات عديدة يتعرض لها األسرى ،كاإلعدامات بدل االعتقال،
والحرمان من الزيارات ،واالعتقال اإلداري التعس���في والمعركة التي يخوضها
المعتقلون اإلداريون بمقاطعة محاكم االحتالل ،وعمليات القمع والبطش بحق
األس���رى والتعذيب والتنكي���ل ،والمحاكمات غير العادل���ة ،واعتقال األطفال
والمرضى والنواب والنساء وكبار السن.

إطالق حملة لدعم
األسرى اليوم
رام الل���ه " -األي���ام" :تطل���ق وزارة
الخارجية والمغتربين ،ومؤسس���ات
المجتمع المدن���ي؛ مجلس منظمات
حقوق اإلنسان الفلسطينية ،وشبكة
المنظم���ات األهلية الفلس���طينية،
ومنص���ات اإلع�ل�ام االجتماع���ي
والنشطاء ،اليوم ،حملة لدعم األسرى
في س���جون االحتالل ،لمناسبة يوم
األسير الفلسطيني.
وقالت "الخارجية" في بيان صحافي،
أم���س ،إن الحمل���ة ته���دف الى رفع
صوت األسرى في س���جون االحتالل،
وفضح االنتهاكات اإلسرائيلية بحق
الشعب الفلس���طيني بكافة فئاته،
خاصة ف���ي ظل حمالت اس���تهداف
األطف���ال ،وخ���وض المعتقلي���ن
اإلداريين معرك���ة مقاطعة المحاكم
العسكرية اإلسرائيلية.
وأشارت إلى أن الحملة ترتكز على
تداول رس���ائل بجمي���ع اللغات على
مواق���ع التواص���ل االجتماعي تحت
وسم .BornAPrisoners#

االحتالل يعيق حركة
المواطنين غرب جنين
جنين " -وفا" :أعاقت قوات االحتالل،
أمس ،حركة تنق���ل المواطنين على
حاجزين عسكريين أقامتهما بشكل
مفاجئ ،غرب جنين.
وأش���ارت مص���ادر محلي���ة إلى أن
قوات االحتالل نصبت حاجزًا عسكريًا
عل���ى ش���ارع جنين ـ حيف���ا بمحاذاة
دوار بل���دة اليامون ،وآخر عند مدخل
قري���ة رمان���ة ،وأوقف���ت المواطنين
الداخلين والخارجين من وإلى جنين،
وفتش���تهم ودقق���ت ف���ي بطاقات
هويتهم الش���خصية ،م���ا أدى الى
ح���دوث أزم���ة مروري���ة ألهالي قرى
وبلدات غرب جنين.
يش���ار إلى ان أهالي ق���رى وبلدات
الخط الغربي لجنين ،يعانون بشكل
ش���به يومي من ممارس���ات االحتالل
الت���ي طالت كافة ش���رائح المجتمع،
والمتمثلة بنص���ب الحواجز ،وإعاقة
تحركات المواطنين.

حديقة «العودة».

المالبس القديمة"..
ُيذكر أن بعض اآلباء يحرصون على
لم شمل العائلة ،وبشكل شبه يومي،
خاصة الفتية منهم في الخيام التي
نصبوه���ا هناك لالس���تظالل تحتها،
وذل���ك خوفًا م���ن وصولهم للس���لك
ً
الفاصل ليكونوا هدفًا سهال لقناصة
االحتالل.
بعض األهالي الذين يخيمون على
الح���دود يوميًا منذ س���اعات الصباح
وحت���ى س���اعات المس���اء ،يحضرون
معه���م كل ما يحتاجون���ه من مأكل
ومشرب ،وفرشات ووسائد لالستراحة.

وكان���ت بلدي���ة دير البلح أنش���أت
منذ نحو ثالثة أيام ،حديقة لأللعاب
على الحدود الشرقية لـمخيم البريج،
أطلقت عليها اسم "حديقة العودة"،
وذلك تيمنًا بمسيرة العودة الكبرى
التي انطلقت في الثالثين من الشهر
الماضي وتستمر حتى الخامس عشر
من شهر أيار المقبل "ذكرى النكبة".
وذكر س���عيد نص���ار رئيس بلدية
دير البلح ،إن ما قامت به البلدية ،هو
خطوة إلظهار األطفال الفلسطينيين
أم���ام العالم أجم���ع ،أنه���م يحبون
الحياة ويعش���قون العيش بس�ل�ام

ف���ي وطن حر خالي من القتل والدمار
اليومي من قبل قوات االحتالل الذين
يستهدفونهم.
وق���ال نصار ف���ي تصريح صحافي،
إن إقام���ة حديقة األلع���اب لألطفال
الذين يؤم���ون المكان يوميًا ،وخاصة
يوم الجمعة ،مع عائالتهم ،الستمرار
وتيرة مس���يرة العودة الكبرى حتى
الخامس عش���ر من الش���هر المقبل،
ذكرى النكب���ة ،ه���و للترفيه عنهم
بعد تكبدهم عناء السفر اليومي من
مختلف أنحاء القطاع إلى شرق البريج
ُ
حيث تقام العديد من الخيام هناك.

المؤتمر العربي الخامس عشر للطب
المخبري ينطلق في رام الله بعد غد
رام الل���ه " -وف���ا" :تحتض���ن دولة فلس���طين أعمال
المؤتمر العربي الخامس عشر للطب المخبري والكيمياء
الس���ريرية ،للم���رة األولى ،وذلك تح���ت رعاية الرئيس
محم���ود عباس ،والذي من المزمع انطالق أعماله بعد غد
في المقر الرئيسي للهالل األحمر بالبيرة.
وسيعقد المؤتمر العربي ،بالتزامن مع انعقاد المؤتمر
الفلسطيني العاشر للطب المخبري والذي تنظمه نقابة
الطب المخبري الفلس���طينية ،وذلك بمش���اركة محلية
وعربي���ة ودولية واس���عة ،حيث فاق عدد المس���جلين
ألعم���ال المؤتمر أكثر مش���ارك ومحاض���ر ،إضافة الى
ش���خصيات عربية ودولية ب���ارزة ،في مج���االت العلوم
الطبية المخبرية.
كما س���تفتتح نقابة الطب المخبري معرضا طبيا ،على
هامش أعمال المؤتمر والذي س���يعقد ف���ي الفترة 18
–  21من الش���هر الجاري ،حيث س���يعرض خالله أحدث
التقنيات الطبية ،وآخر ما توصل إليه العلم الحديث من
أجهزة طبية مخبرية ،وبمشاركة  14شركة طبية محلية
وعربية ودولية.
وأكدت نقابة الطب المخبري في بيان صحافي ،امس،
"إن انعقاد هذا المؤتمر على أرض فلس���طين ألول مرة،
هو إنجاز وطن���ي ونقابي بامتياز ،كم���ا أن انعقاده في
هذه الظروف السياس���ية الصعبة هو رسالة لكل أحرار

العالم بأننا شعب حي يتوق للحرية واالستقالل".
ب���دوره أكد نقيب الط���ب المخبري ورئي���س المؤتمر
أس���امة النجار المش���اركة العربية واألجنبية الواسعة،
مشيرا الى مشاركة رئيس االتحاد العربي للطب المخبري
من الس���ودان الش���قيق كامل حس���ن ،وأعضاء المكتب
التنفيذي لالتح���اد العربي ،ورئي���س االتحاد األوروبي
للطب المخبري ألكساندر سوس ،وممثل االتحاد الدولي
للطب المخبري فراري ،إضافة الى مشاركين ومحاضرين
من مركز الس���موم ف���ي العاصمة الفرنس���ية باريس،
ودائرة علم األمراض والطب الشرعي في جامعة األردن،
والجمعية اإليطالية للطب المخب���ري ،ولجنة التقنيات
الطبية الناشئة في االتحاد األوروبي".
وأش���ار النجار إلى مشاركة محاضرين من دول األردن،
والمغرب ،ومصر ،وليبيا ،وتونس ،والس���ودان ،وإيطاليا،
وأميركا ،والهند ،والبرتغال ،وفرنسا ،وأثيوبيا ،والسويد.
وقدم المش���اركون أكث���ر من  160بحث���ا علميا للجنة
العلمي���ة العتماده���ا وتقديمها خ�ل�ال المؤتمر ،قبلت
اللجنة منها  45بحثا كورقة علمية ،و 54بحثا كملصقات
علمي���ة ،حيث س���تتناول مواضيع علمي���ة هامة ،مثل
علوم البكتيري���ا المقاومة للمضادات الحيوية ،وأمراض
السرطان ،واألحياء الدقيقة ،وعلم الدم ،والطرق الحديثة
في التشخيص عبر إجراء الفحوصات الطبية المخبرية.

يعلن المستش���فى االنجيلي العربي عن انضمام د .س���امي الس���ختيان اخصائي طب وجراحه العيون
للعيادات الخارجيه طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعه من الساعه 2-8
كما ويعلن المستش���فى االنجيلي العربي بنابل���س عن جدول مواعيد العمل ف���ي العيادات الخارجية
للمستشفى وهي كاالتي:

الموع������������د /الي����������������وم

العيادة

الطبيب

 - 1جراحة اعصاب

د .مفيد يعقوب

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 2عياده امراض الروماتيزم والمفاصل

د .انس المهنا

كل خميس بعد خميس بموعد مسبق

 - 2عيادة تخطيط الدماغ واالعصاب EEG

طيلة ايام االسبوع

 - 3عيادة قياس ضغط دم الدماغ TCD

 2-8يوم الثالثاء من كل اسبوع

 -- 4جراحة اطفال

د .نمر الديسي

 2-8يوم السبت واالثنين من كل اسبوع

 - - 5طب اطفال

د .اسامة ناصر

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 6اخصائيه التغذيه

مرح شخشير

طيلة ايام االسبوع ما عدا السبت واالثنين

 -- 1جراحة العظام والمفاصل

د .تيسير زيتاوي

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 2جراحة عامة

د .راسم العمد

 2-8طيلة ايام االسبوع ما عدا الجمعة

 - 3جراحة اعصاب

د .جورجيت قديس

 2-8يوم الثالثاء من كل اسبوع

 - 4جراحه مسالك بوليه

د .فاروق حماد

موعد مسبق

 - 5اخصائي اطراف صناعية

السيد امير رشماوي

 2-8يوم االثنين من كل اسبوع

 - 1جراحة مسالك بوليه

د .ممدوح العكر

 2-8يوم االثنين من كل اسبوع

 - 2جراحة االورام والثدي والغدة الدرقية

د .ايمن الدرك

موعد مسبق

د .نسرين رمان

 2-8يوم السبت من كل اسبوع

 - 3عيادة جهاز تنفسي وتنظير رئتين لالطفال
 - 4حسن عبد المالك عيده اخصائي غدد صماء وسكري

 2-9يوم السبت كل  15يوم مره من كل شهر

 - 5اخصائي أمراض الدماغ واألعصاب
وأخصائي أمراض الحركة والرعاش
وفحص EMG

د .فادي الكفري

موعد مسبق

وجدنا لخدمتكم
رقم الهاتف2383818 :
الدكتور الصيدالني
وليد سابا القرة  -المدير العام

