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ع���ّم���م م��س��ت��ش��ف��ى ال���ن���اص���رة - 
االجن��ل��ي��زي ب��ي��اًن��ا، وص��ل��ت عنه 
ال��ع��رب، جاء  إل��ى م��وق��ع  نسخة 
ف���ي���ه:"ي���ع���م���ل ق���س���م اجل���راح���ة 
مستشفى  ف������ي  ئ����ي����ة  ل����ن����س����ا ا
الناصرة- االجنليزي على ادخال 
اساليب جراحة متقدمة وحديثة 
اليوم  تنفذ  ح��ي��ث   ، ال��ق��س��م  ف��ي 
العمليات  م��ن   90% م��ن  اك��ث��ر 
اج��راء  دون  للنساء  اجل��راح��ي��ة 
شق بالبطن، ويتم ذلك بواسطة 
البطن  طريق  املنظارعن  ادخ��ال 
أن  حيث   .  Labaroscopy  -
هذه العمليات ) بواسطه شق او 
عادة  جت��رى  املنظار(،  بواسطة 
و  العقم،  مشاكل  م��ن  للتخلص 
منها  تعاني  قد  صحية  مشاكل 

النساء حتديدا".
وتابع البيان:"من بني العمليات 
اليوم  جت����رى  ال��ت��ي  ال��ن��س��ائ��ي��ة 
عملية  مثال،  املنظار-  بواسطة 
 ( ال��ب��ول  ل��ع��الج مشكلة س��ل��س 
(،والتي  للبول  ارادي  ال  ن��زول 

ت��ع��ان��ي م��ن��ه��ا أك���ث���ر م���ن 60% 
عاما   60 جيل  ف��وق  النساء  من 
االفصاح  ع���دم  تفضلن  وال��ت��ي 
عنها ع��ادة وذل��ك ألسباب متس 
ألسباب  وايضا  خصوصيتهن، 
العملية  اج���راء  يتم  اجتماعية. 
بواسطة ادخال املنظار - انبوب 
البطن  ط����ري����ق  ع����ن   – دق����ي����ق 
ومبعاناة  وب��س��رع��ة  ب��س��ه��ول��ة 
التقليدية. كما  العمليات  اقل من 
وت��س��ت��غ��رق ف���ت���رة امل���ك���وث في 
املستشفى عدة ساعات الى يوم 

واحد فقط". 
اجلراحات  البيان:"احدى  وزاد 
اجراؤها  ك��ان  وال��ت��ي  النسائية 
معقدا وترافقه مضاعفات كثيرة 
الرحم  استئصال  عمليات  ه��ي، 
مختلفة(.  م��رض��ي��ة  )ألس���ب���اب 
فبموجب اجلراحة املتقدمة التي 
جترى اليوم، يتم ادخال انابيب 
جترى  البطن  طريق  عن  دقيقة 
الستئصال  ال��ع��م��ل��ي��ة  خ��الل��ه��ا 
املهبل  طريق  واخ��راج��ه  ال��رح��م 

وليس طريق شق بالبطن". 
وأض���������اف ال�����ب�����ي�����ان:"وح�����ول 
الطبيبة  ق��ال��ت  امل���وض���وع  ه���ذا 
أخصائية اجلراحة النسائية في 

براندس  اورل��ي  د.  املستشفى- 
ادخال هده  كالين:" نعمل على 
احلديثة  اجل��راح��ي��ة  االس��ال��ي��ب 
ان���واع  مختلف  ال���ى  وامل��ت��ق��دم��ة 
الذي  االمر   ، النسائية  اجلراحة 
يساهم في التخفيف من معاناة 
النساء املرضى من حيث التقليل 
م���ن م��خ��اط��ر ح����دوث ال��ت��ل��وث ، 
احل��م��اي��ة م��ن ال��ن��زي��ف ال���ذي قد 
اجراء  بعد  او  خالل  قويا  يكون 
الشعور  من  التخفيف   ، العملية 
بااللم وبالتالي هناك امكانية اقل 
لأللم،  املسكنة  االدوي���ة  لتناول 
كما وأنها من الناحية اجلماليّة ال 
تسبب حدوث ندبات على اجللد- 
كتلك التي تتركها العمليات التي 
يجرى فيها شق اجللد، علًما ان 
عادة  العملية  من  التعافي  فترة 
ما تكون قصيرة وبالتالي متنح 
النساء الشعور باألمان وحتافظ 

على كيانهن الصحي العام.
الناصرة،  مستشفى  أن  ي��ذك��ر 
تطوير  ع��ل��ى  ب��ال��ع��م��ل  ي��س��ت��م��ر 
خ����دم����ات����ه ب���ح���س���ب ح����اج����ات 
اجلمهور، من أجل تطوير صحة 
بحسب  يخدمه"،  الذي  املجتمع 

البيان.
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تعاني  مطلقة  ام����رأة  ه���ددت 
ضمن  املدقع  الفقر  شبح  من 
ح��دي��ث ل��ب��رن��ام��ج أج��ن��دة مع 
بانها سوف  ت��ام��ر  أب��و  ن���ادر 
بسبب  ب���االن���ت���ح���ار  ت����ق����وم 
األوضاع االقتصادية املزرية 
التي تعاني منها بعد أن تخلى 
بناتها  وع����ن  ع��ن��ه��ا  زوج���ه���ا 

الصغيرات.

وأش������ارت ف���ي ح��دي��ث��ه��ا الى 
إخراجها  ي��ري��د  "امل��ؤج��ر  أن 
كادت  الشقة  وأن  شقتها  من 
بضوء  تنيرها  ألنها  حتترق 
ال����ش����م����وع ب���س���ب���ب ان����ع����دام 
البرد  هذا  وانها في  الكهرباء 
تدفئة  تستطيع  ال  ال���ق���ارس 
ال��ب��ي��ت ال���ذي ت��دل��ف إل��ي��ه في 
ال��ش��ت��اء ك��م��ي��ات ك��ب��ي��رة من 
امل��ي��اه، وحت��دث��ت ع��ن اجلوع 
ال���ش���دي���د ال�����ذي ت��ع��ان��ي منه 
منوهة الى انها تطعم طفالتها 

الصغيرات خبزا جافا مبلوال 
الساخن وذل��ك ألنها ال  باملاء 
متتلك أي مبلغ لتصرف على 

عائلتها".
أجندة  ب��رن��ام��ج  واس��ت��ض��اف 
ال�����ذي ي���ع���ده وي���ق���دم���ه ن���ادر 
أصحاب  م��ن  نخبة  تامر  أب��و 
قدموا  ال���ذي���ن  االخ��ت��ص��اص 
نصائح من مختلف املجاالت 
لكيفية التعاطي مع املوضوع 
اإلنساني الذي يقض املضاجع 

وميزق القلب.
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قامت وزيرة املساواة االجتماعية 

جيال جملئيل، االثنني بزيارة إلى 
بلدة كفر برا في املثلث اجلنوبي، 
املجلس  ب��رئ��ي��س  ال��ت��ق��ت  ح��ي��ث 
وبحثا  ع��اص��ي،  محمود  احمللي 

اخلطة   -  922 مشروع  تطبيق 
عليها  صادقت  التي  اخلماسية 
احلكومة لتطوير املجتمع العربي 
-  خالل عام 2016 والتحديات 
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صناديق  م��ع��ط��ي��ات  أث����ارت 
القلق  ال���ب���الد  ف���ي  امل���رض���ى 
الشديد بعد أن عرضت نسبة 
لديهم  ال���ذي���ن  االش���خ���اص 
مختلف  ف���ي  زائ�����دة  س��م��ن��ة 
وبحسب  وال��ب��ل��دات،  امل���دن 
امل��ع��ط��ي��ات ال��ت��ي ن��ش��رت في 
الثانية  االسرائيلية  ال��ق��ن��اة 
تبني أن ثلث سكان الناصرة 
الزائدة  السمنة  من  يعانون 

عكا،  ره���ط،  مدينة  وبعدها 
أشكلون، القدس، بيت شان، 
كما  جات.  وكريات  نتيفوت 
ومت تسجيل نفس املعطيات 
في أوساط الشباب كما وأن 
الفجوة بني البلدات الثانوية 
وامل��رك��زي��ة ب���ارز ج��دا إذ أن 
أكثر البلدات التي ليس لديها 
السمنة  ف���ي  ع��ال��ي��ة  ن��س��ب��ة 
ن��س تسيونا،  ه��ي:  ال��زائ��دة 
ه��ش��ارون، جبعتامي،  رم��ات 
هعاين  روش  ك��ف��ارس��اب��ا، 

وكريات أونو.

التغذية  اخ��ص��ائ��ي��ة  وق��ال��ت 
واملسؤولة عن مجموعة دعم 
احلياة بجودة عالية "حيلي 
ممان" إن "املعطيات مقلقة 
في  تتواجد  واسرائيل  ج��دا 

منطقة اخلطر".

اليكم نسبة البالغني الذين 
لديهم سمنة زائدة في املدن 

في البالد:

32.4% 1. الناصرة 
30.6% 2. رهط 

30.1% 3. عكا 
27.4% 4. صفد 
27% 5. أشكلون 

26.8% 6. القدس 
26.3% 7. بيت شان 

26.1% 8. نتيفوت 
وتقول االخصائية إن "سبب 
هذه النتائج املقلقة تعود لعدم 
تواجد االهل في املنزل لزمن 
م��ع��ني، وي��ج��ب ع��ل��ى االه���ل، 
امل���دارس وع��ي��ادات املرضى 

القيام بتغيير جذري".

مستشفى الناصرة:

النسائية  اجل����راح����ة  م���ن   90% م���ن  أك���ث���ر   
ت������ن������ف������ذ ب����������������دون اج�������������������راء ش����������ق ب����ال����ب����ط����ن

الطبيبة أخصائية اجلراحة النسائية في املستشفى- د. اورلي براندس كالين

ام���������������������رأة ت���������ه���������دد ب��������االن��������ت��������ح��������ار ب����س����ب����ب 
االوض����������������������������������������������������اع االق���������������ت���������������ص���������������ادي���������������ة

ال���������وزي���������رة ج���م���ل���ئ���ي���ل ت�����������زور ك�����ف�����رب�����را وت������ع������د ب���ت���ق���دمي 
امل���������������س���������������اع���������������دات ل������������دع������������م اخل������������ط������������ة اخل��������م��������اس��������ي��������ة

عن  حتدثا  وكذلك  رافقته،  التي 
املستقبلية  واأله�����داف  اخل��ط��ط 

للمشروع في 2017.
ال��وزي��رة جملئيل  ه���ذا، وأك���دت 
أنها "تتابع تطبيق املشروع منذ 
مشيرة  احلكومة"،  في  اق��راره 
أّن���ه "ح��ري��ص��ة على تقدمي  إل��ى 
امل��س��اع��دات ل ك��ف��رب��را م��ن أجل 
ليست  ألنها   ،922 خطة  تطبيق 
م��ش��روًع��ا أق��ر وس��ي��وض��ع على 
ول��ذل��ك سنعمل  ال����رف ج��ان��بً��ا، 
كافة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى   2017 ف���ي 
البيان  األه��داف"، كما ورد في 
امل��س��اواة  وزارة  ع��ن  ال���ص���ادر 
االج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي وص��ل��ت عنه 

نسخة إلى موقع العرب.
أج��رت جولة  ال��وزي��رة  أّن  يذكر 
تفقدية في البلدة، وقامت بزيارة 
إل��ى اح��دى امل��دارس هناك وإلى 
االحتياجات  ل�����ذوي  م���درس���ة 
اخل����اص����ة وم����رك����ز امل���س���ن في 
كفربرا. وأخيًرا يشار إلى أّن هذه 
الزيارة هي من ضمن الزيارات 
التي تقوم بها جملئيل للسلطات 
احمللية العربية، كما جاء في بني 

الوزارة. 

خالل الزيارة - تصوير مكتب الوزيرة جيال جملئيل

م����ع����ط����ي����ات م����ق����ل����ق����ة: ث�����ل�����ث س������ك������ان ال������ن������اص������رة ل���دي���ه���م 
س��م��ن��ة زائ������دة واس���رائ���ي���ل ت���ت���واج���د ف���ي م��ن��ط��ق��ة اخلطر

ص���ادق���ت جل��ن��ة ال��داخ��ل��ي��ة، 
برئاسة عضو الكنيست دودي 
االربعاء،  ال��ل��ي��ك��ود،  ام��س��ل��م، 
على  والثالثة  الثانية  للقراءة 
الى  الدخول  قانون  مشروع 
اسرائيل، - عدم منح تأشيرة 
ملن يطالب مبقاطعة اسرائيل، 
بتسليئيل  لكنيست  ا لعضو 

سموتريتس )البيت اليهودي( 
وع���ض���و ال��ك��ن��ي��س��ت روع���ي 

فولكمان )كلنا( وآخرين.
ووف������ق م����ا ج�����اء ف����ي ش���رح 
ال��ق��ان��ون، ك��ج��زء م��ن نضال 
باملطالبات  اس��رائ��ي��ل  دول����ة 
عليها،  امل���ق���اط���ع���ة  ب���ف���رض 
ل��ش��خ��ص ليس  ي��س��م��ح  ل����ن 

ثابت  م��واط��ن  او  اس��رائ��ي��ل��ي��ا 
تأشيرة  اسرائيل،  دول��ة  في 
وت��ص��ري��ح ل��ل��م��ك��وث م��ن أي 
نوع كان، ان كانت املنظمة او 
اجلها،  من  يعمل  التي  اجلهة 
او  باملقاطعة  مطالبة  نشرت 
امل��ش��ارك��ة فيها.  ال��ت��زم ع��ل��ى 
مع ذلك يكون وزير الداخلية 

مخوال ملنح االنسان تأشيرة 
وترخيص ألسباب خاصة.

اللجنة  ان  ب���ال���ذك���ر  ج���دي���ر 
التي  ال��ت��ح��ف��ظ��ات  رف���ض���ت 
طرحت خالل اجللسة، ومتت 
االصوات  بغالبية  املصادقة 
على مشروع القانون للقراءة 

الثانية والثالثة.

جل���������ن���������ة ال����������داخ����������ل����������ي����������ة ص��������������ادق��������������ت ل������������ل������������ق������������راءة ال�������ث�������ان�������ي�������ة 
وال���������ث���������ال���������ث���������ة ع��������ل��������ى ق�����������ان�����������ون ال�������������دخ�������������ول ال���������������ى اس��������رائ��������ي��������ل
ع���������������دم م��������ن��������ح ت���������أش���������ي���������رة مل������������ن ي��������ط��������ال��������ب مب�������ق�������اط�������ع�������ة اس��������رائ��������ي��������ل


