
 Saturday 11 January 2014

يبدأ التسجيل لدورات التقوية الفصل الثاني في جميع املباحث املقررة للفرعني العلمي والعلوم االنسانية واملواد 
الرئيسة للصفني احلادي عشر والعاشر لطلبة املدارس وطلبة الدراسة اخلاصة

 اعتبارا من يوم االربعاء 2014/1/8م من الساعة احلادية عشرة ظهرا وحتى الرابعة مساء
يستمر التسجيل في مقر املركز خلف الغرفة التجارية فوق عيادات الهالل االحمر الطابق الثالث 

حتى استكمال االعداد املطلوبة.

يبدأ الدوام رسميا يوم اخلميس 2014/1/16 حسب برنامج يتوافق مع برامج الطلبة الدراسية.

ي و ع�����������ك�����������ا م����������������ي  س����������������ا و  . . . . . . . . . . . .

ال����������ّس����������راج م������ح������م������د  و  ه�������������ال  أب����������������و   م��������اه��������ر 

ال�����وراث�����������������������������������������������������ة

ز1/7)22(

أدرس اللغة االجنليزية  في الواليات املتحدة االمريكية

للتسجيل واالستفسار الرجاء مراجعة مكتب رام الله للخدمات اجلامعية

املقر الرئيسي ) من الساعة التاسعة صباحا  حتى الساعة الخامسة مساء (
رام الله / ميدان الشهيد ياسر عرفات »دوار الساعة سابقا«  شارع يافا /عمارة امليدان / الطابق الثالث 

/ مكتب رام الله للخدمات اجلامعية – بجانب صالون سوسن الدباغ
تلفون / 02/2955529 او تلفاكس /2987769 /02

يعلن مكتب رام الله للخدمات اجلامعية للطالب الفلسطينيني ورجال االعمال الفلسطينيني الراغبني 
دراسة اللغة االجنليزية على اصولها  في الواليات املتحدة االمريكية عن بدء التسجيل للعام 2014

ادرس اللغة اإلجنليزية في الواليات املتحدة االمريكية
مكتب رام الله للخدمات اجلامعية يؤمن للطالب ورجال االعمال القبول املضمون من الواليات 

املتحدة االمريكية على مدار العام
مكتب رام الله يؤمن للطالب ورجال االعمال كافة اجراءات السفر للواليات املتحدة االمريكية

ادرس اللغة االجنليزية في الواليات املتحدة االمريكية للتمكن من تقدمي 
 IELTS وامتحان  TOFEL  امتحان

لتتمكن بعدها من اللتحاق باجلامعات االمريكية او لتتمكن من ادارة اعمالك وبنجاح هنا في فلسطني او 
هناك  في الواليات املتحدة االمريكية

ادرس اللغة في اكبر واعرق املعاهد
ومتتع باحلياة والتجوال في الواليات املتحدة االمريكية

كما يعلن مكتب رام الله للخدمات اجلامعية عن استمرارية التسجيل واحضار القبوالت للراغبني 
بالدراسة في اجلامعات املصرية والروسية واالكرانية واالجنبية  لعام 2014

مكتب رام الله للخدمات اجلامعية
ز1/4)1(معتمد  ومرخص من وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية

اري���ح���ا - خ���ال���د ع���م���ار - ش����دد م��خ��ت��ص��ون يف 
قطاعات مقدمي الخدمات الصحية املختلفة 
، ع�������ى ض�������������رورة ت�����ع�����زي�����ز ال������رض������اع������ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ومكافحة الحليب الصناعي بالنسبة لالطفال 
الرضع من خ��الل تفعيل اسرتاتيجية شاملة 
لها مخالب قانونية للحد من خطورة ترويج 

الحليب الصناعي بدون وصفة طبية .
ج����������اء ذل����������ك ، خ����������الل ورش������������ة ال�����ع�����م�����ل ال����ت����ي 
ع��ق��دت��ه��ا م��ؤس��س��ة " ج�����ذور" ل��الن��م��اء الصحي 
واالجتماعي ، هنا امس ، بعنوان :" القوانني 
واالج�����راءات الفلسطينية ال��ت��ي تعظم عملية 
الرتويج لبدائل حليب االم "، بمشاركة وزارة 
الصحة وجمعية اطباء االطفال يف فلسطني 
و"اليونيسف" ومقدمي الخدمة وبتمويل من 

الحكومة والشعب الياباين .

حاضنة اساسية .....
وق�����ال م���دي���ر ع����ام ال���رع���اي���ة االول���ي���ة يف وزارة 
الصحة الدكتور اسعد الرمالوي ل� " ے " 
:" لقد شاركنا يف هذه الورشة السباب عديدة 
اولها ان وزارة الصحة هي الحاضنة االساسية 
لجميع مقدمي الخدمة الصحية ، وبالتايل 
ف��������إن ال���������������وزارة ه������ي امل�����س�����ؤول�����ة ع������ن ال����س����ي����اس����ات 
ال���ص���ح���ي���ة خ����اص����ة وان�����ن�����ا ن���ت���ك���ل���م ع�����ن ال����رض����اع����ة 
الطبيعية وه��و موضوع يهم الصحة العامة 

الذي يعترب مسؤولية الدولة ".
واض�����������اف رم�����������الوي :" وم�������ن ه����ن����ا ك�������ان ال ب��د 
من اع��الم املعنيني وتحديداً اطباء اخصائيي 
االط��ف��ال ان هناك قانونا فلسطينيا لتعظيم 
ال��رض��اع��ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ومل��ن��ع ال��ح��ل��ي��ب ال��ص��ن��اع��ي 
الذي تقوم الشركات املختلفة بالرتويج له ، 
مبيناً ان القانون عندما وجد تحت ضغوطات 
ص��ح��ي��ة وب���ن���اًء ع���ى ت��وص��ي��ات ع��امل��ي��ة واق��ل��ي��م��ي��ة 
وم�����ن�����ظ�����م�����ة ال������ص������ح������ة ال������ع������امل������ي������ة امل������س������ت������ن������دة ع���ى 
ت��وص��ي��ات جمعية ال��ص��ح��ة ال��ع��ام��ة بخصوص 
ال���رض���اع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال����ب����دائ����ل ع����ى ال���رض���اع���ة 
ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة وه�������و ال���ح���ل���ي���ب ال����ص����ن����اع����ي وك��ي��ف��ي��ة 
منعها وع���دم ال��رتوي��ج ل��ه��ا ب���أي وس��ي��ل��ة س���واًء 
كانت مرئية او مسموعة او عى شكل هدايا 
او ع���ي���ن���ات او أي وس���ي���ل���ة اخ�������رى ، وع������ى ه���ذا 
االساس وجد القانون الفلسطيني حديثاً يف 
ال��ع��ام 2011 وت��م اع��ت��م��اده يف ج��ري��دة " الوقائع 
ل���دي���ن���ا  ي�����ك�����ون  ب����ح����ي����ث ان  ن����ه����اي����ة ع��������ام 2012 ،   "
ال��ق��درة الرقابية والضابطة العدلية بمتابعة 
شركات الحليب الصناعي والرتويج ومتابعة 
الوصفات الطبية التي تكتب ان كانت حقيقية 

ام ال " .

الرضاعة الطبيعية .....
وأكد رمالوي عى اهمية الرضاعة الطبيعة 
الن فوائدها كبرية جداً ، موضحاً ان الرضاعة 
الطبيعية تختلف يف كل يوم حسب احتياجات 
ال���ط���ف���ل وه������و يشء رب�������اين م�����وج�����ود يف ت��رك��ي��ب��ة 
ج����س����م االن�������س�������ان ، وان ال�����رض�����اع�����ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة 
ت�����ح�����ت�����وي ع��������ى اك����������ر م��������ن 1200 م�������������ادة ك����ي����م����اوي����ة 
وف����ي����ت����ام����ي����ن����ات وام�������������الح وم��������ع��������ادن وب�����روت�����ي�����ن�����ات 
وك����رب����وه����ي����درات وك�����ل م����ا ي���ح���ت���اج ل����ه ال���ط���ف���ل ، 
فيما الرضاعة الصناعية ) الحليب الصناعي ( 
تظل كما هي سواء يف عمر يوم او ثالثة اشهر 
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ط��ف��ل أي ان���ه���ا ت��ح��ت��وي ع���ى نفس 
ال��ع��ن��اص��ر وال ت��أخ��ذ ب��ع��ني االع��ت��ب��ار اح��ت��ي��اج��ات 
الطفل ونموه وتطوره وحاجاته يف كل يوم ، 
مشرياً اىل ان الدراسات بينت ان الطفل الذي 
يعتمد عى الرضاعة الطبيعية له ق��درة اكر 
عى الذكاء والجسم السليم ويكون مقاوماً 
اك����������ر ل���������الم���������راض ، وخ��������اص��������ة ام���������������راض ال����ج����ه����از 
الهضمي والجهاز التنفيس قد تصل نسبتها 
اىل اق��ل من 7 م��رات مقارنة مع ال��ذي يعتمد 

عى الرضاعة الصناعية .
وق���ال رم���الوي ان��ه حسب منظمة الصحة 
ال���ع���امل���ي���ة ف�����إن ال���رض���اع���ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ت��ع��ت��رب اول 
ال���ط���ب���ي���ع���ي  ال����ح����ل����ي����ب  ل����ل����ط����ف����ل ، اذا ان  ط�����ع�����م 

خالل ورشة عقدتها مؤسسة " جذور" حول الرضاعة الطبيعية .......

الرمالوي : "خلطة" ربانية يحتويها حليب األم لتعزيز مناعة الطفل ونموه

نجاب : الرضاعة ليست وسيلة تغذية فقط وإنما للوقاية من االمراض المزمنة 

اريحا/ الدكتور اسعد الرمالوي خالل مشاركته يف ورشة العمل هنا امس. 

يحتوي عى م��ادة ) كولوسرتوم ( وه��ي امل��ادة 
امل���ن���ش���ط���ة ل���ج���ه���از امل����ن����اع����ة وت���ع���م���ل ع����ى ت��دع��ي��م 
ج������ه������از امل�����ن�����اع�����ة ل����ح����م����اي����ة ال�����ط�����ف�����ل م�������ن م���خ���ت���ل���ف 

االمراض .
وقال الرمالوي ان وزارة الصحة تدعم هذه 
الجهود التي تشارك فيها جميع الجهات من 
ق��ط��اع��ات م��ق��دم��ي ال��خ��دم��ة وس��ت��ع��م��ل ال�����وزارة 
ع��������ى ت�������زوي�������ده�������م ب������ال������ق������ان������ون ال�����ص�����ح�����ي امل���ت���ع���ل���ق 
ب�����ال�����رض�����اع�����ة ال���ط���ب���ي���ع���ي���ة او ب��������أي ق������وان������ني اخ������رى 
ص���درت م��ن وزارة ال��ص��ح��ة ك��ال��رق��اب��ة ال��غ��ذائ��ي��ة 

ومكافحة التدخني والرتويج وغريها .
واوضح ان الحديث عن الحليب الصناعي 
هو الخاص باالطفال الرضع الذي يحتاج اىل 
وصفة طبية وليس الحليب الصناعي للكبار 
املوجود يف املحالت التجارية ، مضيفاً " نحن 
ن���ع���م���ل ح����ال����ي����اً ع�����ى ان������ه ي���ج���ب ان ي����ك����ون ه���ن���اك 
ص���ي���غ���ة ق���ان���ون���ي���ة ب���ت���ع���ل���ي���م���ات وزاري�����������ة م��س��ت��ن��دة 
اىل ق�����ان�����ون ال���ص���ح���ة ال����ع����ام����ة ال��������ذي ي���ن���ص ع��ى 
حماية الناس ، واطلب من الطبيب والصيديل 
االلتزام باهمية عدم الرتويج للحليب الصناعي 

لالطفال الرضع اال بوصفة طبية .

لجنة وطنية .....
وق����������ال ال��������رم��������الوي ان ه�����ن�����اك ل����ج����ن����ة وط���ن���ي���ة 
ف����ل����س����ط����ي����ن����ي����ة ل������ت������دع������ي������م ال��������رض��������اع��������ة ال����ط����ب����ي����ع����ي����ة 
وم����ك����اف����ح����ة ال����ح����ل����ي����ب ال����ص����ن����اع����ي ت������ش������ارك ف��ي��ه��ا 
االق��������ت��������ص��������اد  وزارة  م�������ن�������ه�������ا  م������خ������ت������ل������ف������ة  وزارات 
وامل��واص��ف��ات وامل��ق��اي��ي��س وال��ن��ق��اب��ات واملنظمات 
االه�����ل�����ي�����ة ووك��������ال��������ة ال�������غ�������وث وال������ق������ط������اع ال�����خ�����اص 
وج��م��ي��ع م��ق��دم��ي ال��خ��دم��ات ال��ص��ح��ي��ة ، وه��ذه 
ال����ل����ج����ن����ة ت����س����ت����ن����د اىل ق�������ان�������ون ال�����ص�����ح�����ة ال����ع����ام����ة 
وق������ان������ون م���ك���اف���ح���ة ال����رض����اع����ة ال���ص���ن���اع���ي���ة وف���ق���اً 

للقوانني .

حملة تطعيم .....
ع����ى ص���ع���ي���د آخ�����ر ق�����ال ال�����رم�����الوي ان وزارة 
ال�����ص�����ح�����ة س�����ت�����ب�����دأ غ�����������داً ، ال�����ج�����ول�����ة ال�����ث�����ان�����ي�����ة م���ن 
حملة التطعيم ضد شلل االطفال تحت سن 
5 سنوات ، مبيناً ان فلسطني تشارك يف هذه 
ال����ح����م����ل����ة اىل ج�����ان�����ب س������ت دول ه������ي : س����وري����ا 
واالردن ولبنان ومصر وال��ع��راق وتركيا ، وان 
هذه املشاركة من اجل الوقاية من الفريوس 
ال������ذي ظ���ه���ر يف س����وري����ا وم���ص���ر وح���ت���ى ال ت��ك��ون 
ف��ل��س��ط��ني م���ع���رباً ل���ه���ذا ال����ف����ريوس ، م����ؤك����داً ان 
الحملة غطت جميع ارج��اء الوطن 100% بعد 
ان خلقنا مناعة القطيع وهي مناعة مجتمعية 
وليست فردية وال يوجد خوف عى اطفالنا .

وقال ان وزارة الصحة فتحت كافة مراكزها 
ل���ش���ع���ب���ن���ا ب����م����ا ف���ي���ه���م ال�����ذي�����ن ح�����رم�����وا م�����ن ت��ل��ق��ي 
ال���خ���دم���ة ال��ص��ح��ي��ة يف ع����ي����ادات وك����ال����ة ال���غ���وث 
نتيجة االضراب ، مضيفاً " ان الخدمة الصحية 
ه����ي ل��ج��م��ي��ع اب����ن����اء ش��ع��ب��ن��ا ب������دون اس���ت���ث���ن���اء وال 

ي���وج���د ف����رق ب���ني ط��ف��ل م���ن ح��ي��ث ال��ت��ط��ع��ي��م او 
الرعاية الصحية ، كما ان باقي اف��راد االس��رة 
تتلقى الخدمة بموجب التأمني الصحي ومن 

ضمنه تأمني االقىص املجاين .
م����ن ج���ان���ب���ه���ا ق���ال���ت ال����دك����ت����ور س���ل���وى ن��ج��اب 
م����دي����رة م���ؤس���س���ة " ج�������ذور " ل���الن���م���اء ال��ص��ح��ي 
واالجتماعي ل " القدس " ، ان عى امل��رأة ان 
تفكر بأهمية الرضاعة الطبيعة من منطلق انها 
ليست وسيلة تغذية فقط ، ب��ل ع��ى اس��اس 
ان����ه����ا وس���ي���ل���ة ل���ل���وق���اي���ة م����ن االم����������راض امل����زم����ن����ة ، 
مضيفة انه بالدالة العلمية فإن االطفال الذين 
ي���ع���ت���م���دون ع����ى ال����رض����اع����ة ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ي��ك��ون��ون 
اف�������ض�������ل م��������ن ال�����ن�����اح�����ي�����ة ال����ج����س����م����ي����ة وال����ن����ف����س����ي����ة 
وال��ذه��ن��ي��ة م��ن االط���ف���ال ال��ذي��ن ي��ع��ت��م��دون عى 

الرضاعة الصناعية  .
ودع������ت ن���ج���اب اىل ت����ع����اون امل���ج���ت���م���ع امل��ح��ي 
وق���������ط���������اع���������ات���������ه امل������خ������ت������ل������ف������ة وخ�����������اص�����������ة ال��������ش��������رك��������ات 
ل������ت������ح������م������ل دوره�����������������������م يف ه��������ذه  وامل������������ؤس������������س������������ات ، 
التوجهات نحو تشجيع الرضاعة الطبيعية ، 
الن عملية االنجاب هي عملية تخدم املجتمع 
وال����وط����ن وب����ال����ت����ايل ع��ل��ي��ه��م م���س���ؤول���ي���ة يف ه���ذه 
ال���ن���اح���ي���ة ، م���ش���ي���دة يف ال����وق����ت ذات������ه ب���ش���رك���ة " 
جوال " التي عندها مؤسسات تعنى بالرضاعة 

الطبيعية .
وقالت املحامية اروى التميمي مدير وحدة 
الشؤون القانونية يف وزارة الصحة ل " القدس 
" : ان النظام الذي يتعلق بالرضاعة الطبيعية 
ص����در ع���ن م��ج��ل��س ال��������وزراء ون���ش���ر يف صحيفة 
" ال���وق���ائ���ع " يف ش��ه��ر ت��ش��ري��ن اول ع����ام 2012 ، 
يهدف اىل تشجيع الرضاعة الطبيعية ولوضع 
محددات للحد ما امكن من استعمال الحليب 
الصناعي تحت طائلة العقوبات يف الحاالت 
ال����ت����ي ي����ق����وم ب���ه���ا ال����ع����ام����ل ال���ص���ح���ي ل����خ����رق ه���ذا 
ال���ن���ظ���ام وس���ل���وك���ه م���س���ل���ك���اً ي������ؤدي اىل ت��ش��ج��ي��ع 
ال��رض��اع��ة الصناعية واق��ت��ص��اره��ا ع��ى ال��ح��االت 
ال��ط��ب��ي��ة ب��وص��ف��ة ط��ب��ي��ة وال���ت���ي ب��م��وج��ب��ه��ا ي��ك��ون 

استعمال بدائل لحليب االم الطبيعي .
واض������اف������ت ان اه����م����ي����ة ه�������ذه ال������ورش������ة ت��ك��م��ن 
يف م�����ش�����ارك�����ة اص������ح������اب االخ�����ت�����ص�����اص ل���ت���وض���ي���ح 
ال��ن��ظ��ام ول��خ��ل��ق ن��س��ق ع����ام ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع ه��ذه 
القضية التي تالمس االسرة ، ومن ثم ايجاد 
آل�����ي�����ات ف���اع���ل���ة ب����ال����ت����ع����اون م�����ع ج���م���ي���ع االط�������راف 
لتنشيط الرقابة التي تضمن التطبيق االمثل 

لهذا النظام .
وق�������ال�������ت ال�������دك�������ت�������ورة ج������ه������اد ط�������ه امل����س����ت����ش����ارة 
الدولية يف الرضاعة الطبيعية وعضو اللجنة 
ال�������وط�������ن�������ي�������ة ل�������ل�������رض�������اع�������ة ال�����ط�����ب�����ي�����ع�����ي�����ة وم�����ك�����اف�����ح�����ة 
ال����ص����ن����اع����ي����ة ل " ے " ، ان دور  ال�����رض�����اع�����ة 
االطباء مهم يف منع حدوث خروقات للمدونة 
ال���دول���ي���ة ل��ت��س��وي��ق ب���دائ���ل ح��ل��ي��ب االم ، وه���ذه 
امل�����دون�����ة ع�����ب�����ارة ع�����ن م���ج���م���وع���ة م�����ن ال���ت���وص���ي���ات 

الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العاملية 
و"اليونيسيف" والتي وقعت عليها 119 دولة 
يف العالم ، وص��درت عام 1981 والتي اوصت 
" ال تمنع ب��ي��ع ب��دائ��ل حليب االم لكنها تكبح 
ج�����م�����اح ت����س����وي����ق ال����ح����ل����ي����ب غ������ري امل�����ن�����اس�����ب وغ����ري 
امل���الئ���م وغ����ري ال����ض����روري ل���ب���دائ���ل ح��ل��ي��ب االم " 
، ونحن يف فلسطني ندعو اىل االلتزام بهذه 
املدونة خاصة مع ص��دور النظام ومع وجود 
م��������ب��������ادرة م���س���ت���ش���ف���ى ص������دي������ق ال�����ط�����ف�����ل امل���ط���ب���ق���ة 
يف م���س���ت���ش���ف���ي���ات ج����ن����ني ال����ح����ك����وم����ي وال���خ���ل���ي���ل 
ال���ح���ك���وم���ي وق��ل��ق��ي��ل��ي��ة ال����ت����اب����ع ل����وك����ال����ة ال���غ���وث 
وامل��ق��اص��د ب��ال��ق��دس وال��رع��اي��ة الطبية ومجمع 

رام الله الطبي . 
وقالت الهام شماسنة مديرة التمريض يف 
الرعاية الصحية االولية يف الضفة الغربية ، 
ان هذه الورشة تهمنا كثرياً الن االمهات تصلن 
الرعاية منذ بداية الحمل وحتى الوالدة وهي 
فرتة نعيشها يومياً ، وبالتايل فإننا نقوم عى 
ال��ت��وع��ي��ة ب��أه��م��ي��ة ال��رض��اع��ة الطبيعية ل��ع��م��ر 6 
ش����ه����ور وه������ي ف������رتة ت���أس���ي���س ون����م����و ال���ط���ف���ل يف 
ك���ل ال���ج���وان���ب ، ون��ح��ن ن��ل��م��س ب��ش��ك��ل واض���ح 
ال������ف������رق ب������ني االط�������ف�������ال ال������ذي������ن ي����ع����ت����م����دون ع��ى 
الحليب الصناعي حيث ت��ربز مشاكل صحية 
م��ث��ل االس���ه���االت امل��ت��ك��ررة واالم�����راض النفسية 
وال��ت��ه��اب االذن ال��وس��ط��ى وض��ع��ف ال��ن��م��و مما 

يؤثر عى نموهم وتطورهم " .
وشارك يف اعمال الورشة ، الدكتور اسعد 
ال�������رم�������الوي وال������دك������ت������ورة س�����ل�����وى ن�����ج�����اب وم����دي����ر 
ص���ح���ة اري�����ح�����ا ال����دك����ت����ور ارب ع����ن����اين وم���م���ث���ل���ون 
ع�������ن ق������ط������اع������ات م�����ق�����دم�����ي ال������خ������دم������ة م�������ن اط�����ب�����اء 
وت���م���ري���ض . وت��خ��ل��ل��ه��ا م���ح���اض���رات وم���داخ���الت 
حول الرضاعة الطبيعية والقوانني واآلليات 
وال�������وس�������ائ�������ل امل�����م�����ك�����ن ات�����ب�����اع�����ه�����ا ل����ت����ع����زي����ز ع���م���ل���ي���ة 

التوعية املجتمعية .

المهنية تعلن نتائج 

 ،
جديد ملحق بالكلية.

يف مسعى لتنفيذ مصالحها وتعبث باملعادلة دون أي وازع قانوين أو أخالقي.
وخ���اط���ب امل���ص���ري أه����ايل س��ك��ان ال���ريم���وك ب��ق��ول��ه: "أن���ن���ا ك��ش��ع��ب فلسطيني يف غ���زة وه��ن��ا رغ��م 
الحصار والتضييق من االحتالل اإلسرائيي ورغم الجراح واآلالم، اال أننا لن نتخى عنكم مهما 

كانت الظروف من حولنا".
ورف���ع امل��ش��ارك��ون يف امل��س��رية الف��ت��ات ت��ط��ال��ب ب��ف��ك ح��ص��ار ال��ريم��وك وال��س��م��اح ب��إدخ��ال ال��غ��ذاء 

والدواء له، وحمل أطفال أواين فارغة للتعبري عن تضامنهم مع أطفاله.
وقىض نحو 36 شهيًدا جوًعا يف مخيم الريموك نتيجة استمرار الحصار املفروض عى املخيم  
وان��ع��دام األغ��ذي��ة ومقومات الحياة األساسية عنه، ع��دا عن ن��زوح عشرات اآلالف منه وارتقاء 

مئات الشهداء نتيجة استمرار القصف عليه. 
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