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 القدس المفتوحة في طولكرم تنظم ندوة حول التوعية المصرفية والمالية واالقتصادية
 طولكرم– الحياة الجديدة– 
مراد ياسين- نظمت جامعة 
المفتوحة–كليــة  القــدس 
العلوم اإلدارية واالقتصادية 
النقد  ســلطة  بالتعــاون مع 
نــدوة  امــس  الفلســطينية 
حــول  متخصصــة  علميــة 
فيــة  لمصر ا عيــة  لتو ا »
والمالية واالقتصادية – إدارة 
المخاطر»، بحضور د. سالمة 
وإياد  الفــرع،  مديــر  ســالم 
زيتاوي مديــر دائرة خدمات 
رضوان  وأدهــم  الجمهــور، 
ممثــل العالقــات العامة في 
سلطة النقد، وأعضاء الهيئة 
الكلية،  وطلبة  التدريســية، 
ومديــري وممثلــي البنــوك 
التأمين،  شــركات  ومكاتــب 
وممثلي المؤسسات الرسمية 
واألهليــة   وافتتــح اللقاء د. 
سالمة مرحباً بالحضور، ناقالً 
لهم تحيات رئيس الجامعة أ. 
د. يونس عمرو، وعميد كلية 
العلوم اإلدارية واالقتصادية 
د. يوســف أبو فــارة، مؤكداً 
أن الجامعــة تســعى دائمــاً 
إلى عقد شراكات واتفاقيات 
مــع المؤسســات الرســمية 
حكومية  وغيــر  والحكومية 
ونــدوات  ورشــات  لعقــد 
ومحاضــرات تفيــد طلبتنــا 
لعمليــة  ا تهــم  حيا فــي 
والمســتقبلية، والتــي كان 
آخرهــا هــذه النــدوة التــي 
تأتي كثمره لهذه الشــراكة 

بالتعــاون مع ســلطة النقد 
أن  مبينــاً  لفلســطينية،  ا
ئمــاً  دا تســعى  الجامعــة 
لعقــد مثــل هذه الورشــات 
والنــدوات نظــراً ألهميتها، 
فهي تضفي للطالب أهمية 
باإلضافة  العملــي  الجانــب 
كما  النظــري.  الجانب  إلــى 
وأضح د. سالمة أن خريجي 
الكلية أثبتــوا جدارتهم في 
وعكســوا  عملهــم  أماكــن 
لمــدى  الحقيقــة  الصــورة 
جــودة التعليم فــي جامعة 
القــدس المفتوحــة، محيياً 
الجهود التي تبذلها ســلطة 
النقد ضمــن حملة التوعية 

زيتاوي  وشــكر  المصرفية. 
جامعــة القــدس المفتوحة 
علــى اســتضافة وتنظيــم 
هــذه الندوة، وما ســيتبعها 
مــن أنشــطة بالتعــاون مع 
الكلية، متطرقاً إلى التعريف 
بالقطــاع المالي المصرفي 
الفلســطيني، وإلــى أهمية 
ســلطة  وأهــداف  ورؤيــة 
النقد الفلســطينية والبيئة 
المحيطة بها، معرفاً بأنواع 
األموال، ومؤسسات القطاع 
المصرفي وأنواعها، والفرق 
النقديــة  السياســة  بيــن 
وأوضح  المالية .  والسياسة 
ســلطة  أن  أيضــاً  زيتــاوي 

النقــد تقوم بــكل ما يقوم 
به البنك المركزي من مهام 
تتعلق باإلشراف على جميع 
المؤسسات المالية، بما فيها 
البنوك ومؤسسات اإلقراض، 
ولم يبق إال أن تصدر سلطة 
النقــد عملــة فلســطينية، 
األمر الــذي يتطلب قوة في 
االقتصاد الفلسطيني وفتح 
كامل للمعابر. كما وتطرق 
زيتــاوي خــالل النــدوة إلى 
المخاطر التي تواجه القطاع 
طــر  لمخا ا و فــي،  لمصر ا
الرقابيــة المصاحبة للعمل 
واإلنجــازات  المصرفــي، 
التي حققتها ســلطة النقد 

بهــذا الخصوص، ثــم بين 
في  المصرفية  الرقابة  آلية 
ســلطة النقد علــى البنوك 
فلســطين،  فــي  العاملــة 
الودائــع  حجــم  وأوضــح 
والتســهيالت التــي تقدمها 
النــدوة  وتخلــل  البنــوك. 
نقاش موســع حول القطاع 
المصرفــي في فلســطين، 
ثــم أجيــب عــن تســاؤالت 
واستفســارات وجهها طلبة 
كليــة االقتصــاد إلى ممثلي 
سلطة النقد في الندوة. أدار 
الندوة د. خالــدة زبدة عضو 
هيئــة التدريــس فــي كلية 
العلم اإلدارية واالقتصادية.

 التقى رئيس الصليب األحمر الدولي ونائب وزير خارجية جنوب أفريقيا ووزيرة خارجية اندونيسيا

المالكي: سرقة إسرائيل ألموال المقاصة الفلسطينية انتهاك جسيم لالتفاقيات الدولية
جنيف- الحياة الجديدة- أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض 
المالكي أن سرقة إسرائيل ألموال المقاصة الفلسطينية تعتبر 
ا جسيما للقانون اإلنساني الدولي واالتفاقيات الدولية  انتهاكً

لالتفاقيات الثنائية الموقعة بين الطرفين. 
جــاء ذلــك خالل لقاء وزيــر الخارجية والمغتربيــن د. المالكي 
ورئيس الصليب األحمر الدولي بيتر ماورير، على هامش أعمال 

الدورة الـ 40 لمجلس حقوق االنسان في جنيف.
وأشــار المالكي الى وجوب محاســبة إســرائيل، القوة القائمة 
باالحتــالل، على جرائمها ضد الشــعب الفلســطيني وســرقة 

أمواله وممتلكاته.
وحذر الوزير المالكي من اثر هذه الجريمة على األمن االجتماعي 
الفلســطينية،  الوطنيــة  المؤسســات  وعمــل  الفلســطيني 
واســتعرض معاناة االســرى وخاصة المرض منهم  رأســهم 
األسير أبو دياك، وسياسة اإلهمال الطبي الذي تتعمده سلطات 
االحتالل اإلسرائيلي في السجون اإلسرائيلية ضد أبناء شعبنا، 
وطالبه بأن يكون هناك دور مهم جدا للصليب األحمر ويجب أن 
يتدخلوا دائما من أجل حياة أسرانا ومعتقلينا، وأن يكون لهم 
دور أكبر في فضح ممارسات وانتهاكات إسرائيل التفاقية جنيف 
الرابعة كونه هم يعتبروا جهة حامية لهذه االتفاقية ومنفذي 
اتفاقيــة جنيــف الرابعة. ووضــع المالكي، ماوريــر في صورة 

التطورات السياســة االخيرة وموقف القيادة الرافض لصفقة 
القرن ألنها تحرم شــعبنا الفلســطيني من حقوقه األساسية 

في القدس في الالجئين وفي كل شيء، 
مــن جانبــه أكــد ماورير أنه ســيكون هناك تعــاون كبير بين 
فلســطين والصليــب األحمر مــن خالل بعثته في فلســطين 
وإسرائيل أو من خالل بعثة دولة فلسطين في جنيف للتواصل 
الدائم مع رئيس الصليب األحمر الدولي وأنهم على اســتعداد 
دائم لتقديم العون لفلسطين دوما من خالل الوالية الممنوحة 

لهم في هذه األرض.
كما أطلع المالكي، وزيرة الخارجية االندونيسية ريتنو الستاري 
برنســاري مرســودي، على األوضاع في األرض الفلسطينية 
المحتلــة، وعلى االنتهاكات اإلســرائيلية الممنهجة، وواســعة 

النطاق ضد ابناء شعبنا.

واشــار المالكــي، خــالل اللقــاء الذي عقــد في مدينــة جنيف 
السويسرية، على هامش أعمال الدورة الـ40 لمجلس حقوق 
االنســان، وفي الجلســة رفيعة المســتوى للمجلس المنعقدة 
حاليا، الى أهمية مجلس حقوق اإلنسان باعتباره المنبر االهم 
لحماية حقوق االنسان وحقوق شعبنا الفلسطيني، من خالل 

التصويت لصالح القرارات الفلسطينية.

وتطــرق المالكي الى االجتماع الــذي تم عقده في دبلن حول 
عملية السالم وحول رؤية السالم.

وتحدث الوزير مطوال عن إجراءات ومحاوالت بعض الدول لنقل 
ســفاراتها إلى القــدس، وضرورة العمل المشــترك مع الدول 
جميعا، خاصة الدول اإلسالمية والصديقة للشعب الفلسطيني، 
مشــيرا الى زيارتــه المرتقبة إلى أبو ظبــي لحضور االجتماع 

الوزاري لمنظمة التعاون االسالمي.
وتطرق المالكي ايضا الى الرفض الفلسطيني لمؤتمر وارسو، 
خاصــة أن هــذا المؤتمر يحاول أن يحرف األنظار عن الســبب 
الحقيقي للمشاكل في المنطقة أال وهي إسرائيل التي تنتهك 
كل حقوق شعبنا الفلسطيني، وأنه من دون السالم وتجسيد 
دولــة فلســطين، فإنه لــن يكون هناك اســتقرار في منطقة 

الشرق األوسط.
بدورها، شددت وزيرة الخارجية االندونيسية على دعم بالدها 
لحقوق الشــعب الفلســطيني غير القابلة للتصــرف، مؤكدة 
اســتعدادها للعمل مع دول منظمة التعاون االســالمي بشكل 
فردي او جماعي من اجل حماية حقوق الشــعب الفلســطيني 

ومواجهة كافة المحاوالت لتقويض هذه الحقوق.
كما أطلع وزير الخارجية والمغتربين، نائب وزير خارجية جنوب 
إفريقيا لويلين الندرز، على آخر المســتجدات السياســية في 

فلســطين، وانتهاكات إسرائيل، الســلطة القائمة باالحتالل، 
لحقوق شعبنا وممتلكاته ومقدساته.

جــاء ذلك خالل لقــاء المالكي، مع النــدرز على هامش أعمال 
الــدورة الـ40 لمجلس حقوق اإلنســان، وفي الجلســة رفيعة 

المستوى للمجلس المنعقدة حاليا في جنيف.
واســتعرض المالكــي التصعيد األخير فــي القدس ومحاوالت 
إســرائيل، الســلطة القائمــة باالحتــالل، التقســيم المكاني 
والزمانــي لباحات المســجد األقصــى، ومحــاوالت إغالق باب 
الرحمة من أجل االســتيالء على هــذه المنطقة وتحويلها إلى 

مكان عبادة يهودي.
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل على شن حرب دينية ضد الشعب 

الفلسطيني، وتحويل الصراع إلى صراع ديني.
مــن جانبه، أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا موقف بالده 
الداعم لحقوق شعبنا غير القابلة للتصرف كحق تقرير المصير، 
وكذلك اســتعداد بالده دائما لتقديم المســاعدات للمؤسسات 

الفلسطينية.
وأدان االنتهاكات اإلسرائيلية بحق شعبنا، وأشار إلى أن جنوب 
أفريقيا تدعم بقاء البند السابع كبند دائم على أجندة مجلس 
حقوق اإلنسان، ولن تقبل بتقويض هذا البند، مؤكدا موقفها 

الداعم لحل الدولتين.

 أميرة شاهين.. أول فلسطينية 
تحصد جائزة عالمية في مجال المرأة

القدس المحتلة- وفا- لم تتوان 
ابنــة جبــل المكبــر فــي مدينة 
القدس المحتلة الدكتورة الشابة 
أميرة شــاهين عن المضي قدما 
في شق طريقها العلمي، وتجاوز 
كل الصعوبــات، لتحصــد جائزة 
 «OWSD-Elsevier» مؤسســة
العالمية للعلماء النساء في الدول 
النامية، بعد تفوقها على 4 نساء 

أخريات من قارات العالم.
شاهين حاصلة على الدكتوراة 
فــي علــم األوبئــة والصحــة 
لنــدن  كليــة  مــن  الســكانية 
والطب عــام 2009،  للصحــة 
ومحاضرة فــي جامعة النجاح 
الوطنيــة منــذ 2011، وهــي 
مولودة في جبل المكبر بمدينة 

القدس المحتلة.
وقالت شــاهين، إن المنافسة 
جــرت وســط أجواء حماســية 
شــديدة مع منافساتها األربع، 
لتكــون أول فلســطينية تفوز 
بهذه الجائــزة وتتميز بها، من 
بيــن 4 أخريــات مــن افريقيا، 
الهــادي،  والمحيــط  وآســيا، 
ومنطقة البحر الكاريبي على 
مســتوى العالــم. وأوضحــت: 
أن الجائــزة تركــز علــى ابراز 
دور المــرأة في الدول النامية، 
اللواتي  الرياديــات  خصوصــا 
أبحاث  مشــاريع  علــى  يعملن 
علميــة، حيث يتم في كل عام 
اختيــار تخصصــات مختلفــة، 
االنتاجــات  فــي  للمنافســة 
التــي يتقدم المشــاركون بها 
واضافــت:  عليهــا.  للحصــول 
ان عمليــة اختيار المرشــحين 

يتــم عبر محكميــن، يقومون 
بترشيح 5 أشخاص يعرفونهم 
جيدا للمنافســة، عبر استيفاء 
عدد مــن الشــروط، المتمثلة 
في: مضــي 10 ســنوات على 
شــهادة الدكتــوراه، باإلضافة 
الــى ان يكــون لدى المرشــح 
نتــاج بحثي، ومنشــورات في 
المجاالت العلمية على مستوى 
العالم. وثمنت شاهين دور عدد 
من الجهــات الدولية والمحلية 
في تحفيز المرشــحين، منها: 
جامعة «برستول» البريطانية، 
فــي  «كاتمانــدو»  وجامعــة 
نيبــال، وجامعــة «ســمباولو» 
المرأة  ودائــرة  البرازيــل،  في 
في وزارة الصحة الفلسطينية، 
باإلضافة إلى مؤسســة بحثية 
في سيرالنكا. وعن مشروعها 
الفائز، قالت شاهين: انه يأتي 
في اطار استكمال بحثها الذي 
يتمحــور حول العنــف المبني 
على النوع االجتماعي، وتعزيز 
استجابة نظام الرعاية الصحية 
للعنف القائم على نوع الجنس/ 
النوع االجتماعي في فلسطين، 
والتحقــق فــي مــدى جاهزية 
النظــام الصحي في اكتشــاف 
ضحايــا العنــف مــن النســاء/ 
وإحالتهن الى الجهات المعنية». 
مشــروعها  يأتــي  واضافــت: 
البحثــي عن نتــاج علمي آلخر 
10 سنوات، وفي العشرين من 
آذار الشهر المقبل سيستكمل 
البحــث، وبحلول العــام 2030 
يحــاول المهتمون فــي العالم 

التقليل من النساء المعنفات.

وتابعــت: لدينــا أدوات معينــة 
جائزة  من  للتأكد  استخدمناها 
النســاء  الســتقبال  العيــادات 
الخدمات  وتقديــم  المعنفــات 
وترعرعــت  لهــن.  المالئمــة 
شــاهين في جــو عائلي مهتم 
باإلبــداع،  ومميــز  بالتعليــم 
عمها الروائي محمود شاهين، 
وابــن عمتهــا األديــب محمود 
شــقير، والــذي لــه عديــد من 
المجموعات القصصية. وأهدت 
هذا االنجاز لفلسطين، قائلة: 
ان معيقــات صعوبــة التنقــل 
التي وضعتها قــوات االحتالل، 
كانت تقــف عائقا امام طبيعة 
عملهــا التــي تتطلــب التنقل 
بحرية من مكان لمكان، معتبرة 
تمثيل فلســطين في المحافل 
الدوليــة كفيــل بوقــوف دول 
العالــم مع الفلســطينيين في 
مواجهة انتهاكات االحتالل بحق 
أبنــاء شــعبنا. وعــن التحديات 
االخرى التي واجهتها شاهين، 
قالــت: ندرة المنــح التي تمنح 
لنا، حالت دون ســفري للخارج 
للدراســة مرات عديــدة، اال ان 
من  ماجســتير  منحة  توفــرت 
جامعــة القــدس، وأخــرى من 
فانديشــن»  مؤسســة «فورد 
ومنــذ  الدكتــوراة.  لمنحــة 
نعومــة أظفارهــا لــم يتركها 
والدها وحدها لتكمل مســيرة 
تعليمهــا االساســية، مشــيرة 
إلــى دوره البــارز في مواصلة 
لتمثيل  والوصول  تشــجيعها، 
دولة فلسطين في العالم، بل 

وتمثيل العرب أيضا.

 «التربية» تطلع اليونسكو 
على واقع التعليم في فلسطين

الجديدة-  الحيــاة  اهللا-  رام 
أطلــع وكيــل وزارة التربية 
والتعليــم العالــي د. بصري 
صالح، أمس، رئيس قســم 
فــي  لتعليــم  ا ســات  سيا
فرانسيســك  د.  اليونســكو 
قطــاع  واقــع  علــى  بيــدرو 
فلســطين  فــي  لتعليــم  ا
والتحديــات التــي تواجهــه؛ 
خاصــةً في مدينــة القدس 
المحتلة التي يسعى االحتالل 
وضــرب  تهويدهــا  لــى  إ

منظومة التعليم فيها.
وأشــار صالــح إلــى الهجمة 
يقودهــا  التــي  الشرســة 
االحتالل ضد المنهاج الوطني 
ومحــاوالت وصمــه بتهمــة 
التحريــض، والســعي بقوة 
ألسرلة النظام التعليمي في 

المدينة المقدسة.
واستعرض الوكيل التحديات 
لتعليــم  ا جــه  ا تو لتــي  ا
يعــد  والتــي  الفلســطيني 
خاصــةً  أكبرهــا؛  االحتــالل 
في القدس وغزة والمناطق 

المسماة «ج»، مؤكداً تكثيف 
الجهود بالتعاون مع الشركاء 
المحلييــن والدولييــن لصد 
هــذه الهجمــة، وحماية حق 
الطلبــة في تلقــي التعليم 

النوعي في ظل بيئة آمنة.
وتطــرق صالــح للخطــوات 
التطويريــة التــي تقودهــا 
الوزارة على صعيدي التعليم 
والعالي؛ ومنها تعزيز  العام 
التوجــه نحو قطــاع التعليم 
المهنــي والتقنــي من خالل 
دمج هذا القطاع في التعليم 
العــام، والعمــل على تعزيز 
دور التكنولوجيا في التعليم، 
مشــيراً في هذا السياق إلى 
نموذج مدارس التعلم الذكي 
الفلسطينية وسعي الوزارة 

لزيادة عددها.
وأكد مواصلة الجهود لتوسيع 
التحــدي  مــدارس  قاعــدة 
المناطــق  فــي  واإلصــرار 
والمشــافي،  المســتهدفة 
جودة  لتطوير  الجهــد  وبذل 
بشــقيه  التعليم  ومخرجات 

العام والعالــي، وتعزيز دور 
البحث العلمي.

لتربيــة  ا وكيــل  د  شــا وأ
اليونســكو  مــع  بالشــراكة 
لحقوق  الداعمة  ومواقفهــا 
الشــعب الفلسطيني، مثمناً 
لقطــاع  لمنظمــة  ا دعــم 
التعليــم على مــدى أعوام، 
مؤكداً االســتمرار بمســيرة 
التطويــر التربوي الشــاملة 
إلحداث النقلة النوعية على 

صعيد التعليم.
من جانبه، أكد بيدرو مواصلة 
التربية  وزارة  مــع  التعــاون 
وتوفيــر المزيد مــن الدعم 
إلســناد جهودهــا والمضي 
في مسيرة التطوير الشاملة.

التــي  باإلنجــازات  وأشــاد 
لتعليــم  ا نظــام  يحققهــا 
الفلســطيني بالرغــم مــن 
التحديات والصعوبات، مثمناً 
نموذج مدارس التعلم الذكي 
التي تركز علــى تعزيز دور 
التكنولوجيــا فــي العمليــة 

التعليمية.

 اتحادا المرأة والمعلمين ونقابة األطباء ترفض المساس بشرعية الرئيس والمنظمة
رام اهللا- الحياة الجديدة- أكد اتحادا المرأة والمعلمين 
ونقابة األطباء رفضهم المساس بشرعية الرئيس 
محمود عباس ومنظمة التحرير، والتفافهم حولها، 
داعيــن حركة حماس للعودة إلى رشــدها وتغليب 
مصالحهــا الوطنية العليا علــى مصالحها الحزبية 

الضيقة.
وفي حديــث لبرنامج «ملف اليــوم» عبر تلفزيون 
فلســطين، أكدت رئيس االتحاد العــام للمرأة في 
غــزة آمــال حمد، أن تســاوق حماس مع اســرائيل 
واإلدارة األميركيــة، من أجــل تصفية قضيتنا في 
ظل الصمود االسطوري الذي جسده الرئيس محمود 
عباس في مواجهة «صفقة القرن»، معيب ومخجل 
وهو إجراء خــارج عن الثقافة الوطنية وعن عرفنا 

الوطني.
وأشارت إلى أن المطلوب هو أن يتحمل كل من خرج 
عن الصف الوطني ومن أســاء للشــرعية الوطنية 

المســؤولية، وأن يقدم االعتذار الرســمي للقيادة 
ولشعبنا. وقالت: «كنت أتوقع أن تقول حماس ارحل 
لالحتالل وليس للقيادة، فقد آن االوان ألن يتوقف 
هــذا العبث وأن تعــود حماس لرشــدها وأن تغلب 
المصلحــة الوطنيــة العليا علــى المصالح الحزبية 

الضيقة، وأال تتساوق مع أهداف االحتالل».
بــدوره، قال األميــن العام التحاد المعلمين ســائد 
ارزيقــات، إن هــذه المجموعة التــي اختطفت غزة 
طيلة الســنوات الســابقة هدفها تغذية االنقسام 
ومعارضة المشروع الوطني، وهي تسعى لتقوية 
فكرهــا الخارج عــن إطار الجغرافيا الفلســطينية. 
وأضــاف: «ان حماس عودتنا على محــاوالت إيجاد 
البديل لمنظمة التحرير وهذا عنوان معركة خاضتها 
مســبقا ضد شــرعية المنظمة والرئيــس محمود 

عباس».
وتابع: «كان على حماس أن تقف إلى جانب الرئيس 

والمشــروع الوطني والقضية فــي أخطر مراحلها، 
وأن تكون هذه المسيرات والتجمعات نصرة لمدينة 
القدس وباب الرحمة ودعما للرئيس في وقوفه سداً 
منيعــاً فــي وجه «صفقة القرن»، التي لن نســمح 
بمرورهــا، وكل من يحــاول تمريرها فهو جزء من 

المشروع االحتاللي األميركي.
مــن جهته، أكد نقيب األطباء نظام نجيب، أن هذه 
األصوات من حماس قد خرجت على شعبنا في ظل 
حاجته إلى الدعم وااللتفاف إلى جانب قيادته التي 

قالت لإلدارة االميركية «ال».
وقــال: «كان من المفروض من حماس أن تصفق 
للرئيــس محمود عبــاس، وأن ترفع لــه القبعة، إذ 
شــكل درعا حاميا لهــا في األمم المتحــدة». ودعا 
حماس للعودة إلى رشدها لتحقيق الوحدة الوطنية، 
حفاظاً على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، 

ومواجهة المخاطر التي تحيط بالقضية. 

 المقاصد يجري عملية نوعية عن طريق المنظار
القــدس المحتلــة- الحياة 
من  طاقم  نجــح  الجديدة- 
قسم الباطنية وقسم القلب 
فــي مستشــفى المقاصــد 
الخيرية اإلســالمية، بإجراء 
نوعيــة  جراحيــة  عمليــة 
إلغــالق ثقــب فــي إحــدى 
القصبــات الهوائيــة داخــل 
رئــة شــاب يبلغ مــن العمر 
(26 عاما)، حيت تجرى هذه 
العملية التي تكللت بالنجاح 
للمرة األولى في فلسطين، 
في خطوة تمثل تقدما طبيا 
جديدا وتســجل إنجازا طبيا 

في المستشفى .
التــي  العمليــة،  وأجريــت 
استمرت لساعتين بالتعاون 
عبــد  نــادر  الدكتــور  بيــن 
الرحمن اختصاصي أمراض 
الرئة، والدكتــور محمد أبو 
أمراض  اختصاصــي  طاقة 
قلــب األطفــال مــع فريــق 
طاقم  مــن  متكامل  طبــي 

التمريض وفنيي التخدير.
وكان المريــض قــد عانــى 
من وجود فتحة في قصبته 
الهوائية باتجاه الرئة نتيجة 
التهابات سابقة، ما سبب له 

آالما شديدة وتسريبا للهواء، 
فيمــا أجريــت العمليــة عن 
طريق المنظار دون الحاجة 
لفتح صدر المريض وإغالق 
الفتحة بشكل كامل، وذلك 
مــن خــالل إدخــال دعامــة 
إلغــالق  عــادة  تســتعمل 

فتحات القلب.
وقــال الدكتــور نــادر عبــد 
الرحمن الــذي أجرى العديد 
من عمليات المنظار الرئوي 
فــي مستشــفى المقاصد، 
إن هــذه العملية تتم للمرة 
األولــى في فلســطين في 

مستشفى المقاصد وتميزت 
بعــدم الحاجــة لفتــح صدر 
المريض واســتعمال تقنية 
التنظيــر والدعامــة إلغالق 
الفتحــة، وهو ما سيســاعد 
المريض على الشفاء بشكل 
أسرع وبآالم أقل، والعملية 
تكللــت بالنجاح التــام، وقد 
بــدأ المريــض يتماثل اآلن 
لمراقبة  ويخضــع  للشــفاء 
ومتابعة مباشرة للتأكد من 
ســير كل األمور بالطريقة 

المخطط لها.
يذكر أن مستشفى المقاصد 

أجرى خالل الفترات الماضية 
عددا مــن العمليات النوعية 
األخرى التي تكللت بالنجاح 
لعــدد مــن المرضــى، كان 
عمليتيــن  إجــراء  آخرهــا 
الصدري  القفــص  لتقويم 
لمريضيــن بالتعــاون بيــن 
الدكتــور فــراس أبــو عكر 
اختصاصي جراحة المناظر 
ئتيــن  لر ا و يــة  ر لصد ا
لتركــي  ا لبروفيســور  ا و
رئيس  يوكسول  مصطفى 
قســم جراحة المناظير في 

مستشفى جامعة مرمرة.


