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"نقابة األطباء" تطلق نظام "عيادتي" 
وخدمات إلكترونية متطورة

رام الل���ه - "األي���ام": أطلق���ت نقاب���ة األطباء � مرك���ز القدس، 
بالتعاون مع ش���ركة ULTIMIT للحل���ول المتكاملة، أمس، نظام 
عيادتي بشكل رسمي، إضافة إلى رزمة من الخدمات اإللكترونية 
المتط���ورة، الهادفة إلى تقديم الخدم���ات التي تقدمها نقابة 

األطباء بشكل فعال ومميز وباستخدام التكنولوجيا الحديثة.
وقال����ت النقابة، ف����ي بيان صحافي، إنه تم اإلعالن الرس����مي 
عن إط����الق هذه الخدمات، أمس؛ إيذانًا بب����دء تفعيل وتطبيق 
وتش����غيل هذه الخدمات اإللكترونية المميزة، حيث تش����تمل 
الخدمات اإللكترونية على نظ����ام "عيادتي"، الذي يوفر جميع 
االحتياجات الخاصة بعيادات األطباء والمراكز الطبية، لمتابعة 
ملفات المرضى والس����جالت الطبي����ة وصفحة متطورة وحديثة 
للنقابة، إضافة إل����ى خدمة البوابة اإللكتروني����ة للنقابة التي 
تغط����ي االحتياج����ات اإلدارية والمالي����ة والفنية واألرش����فة 

والمراسالت.
وبينت أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لالتفاقية االس���تراتيجية 
الت���ي وقعته���ا النقابة مع الش���ركة، بهدف تطوي���ر الخدمات 
اإللكترونية، وتفعيل استخدام التكنولوجيا في الخدمات التي 

تقدمها النقابة ألعضائها ومشتركيها.
وأش���ار نقيب األطباء الدكتور نظام نجيب إلى أن هذه الخطوة 
تأتي تماشيًا مع إستراتيجية النقابة في تطوير الخدمات التي 
تقدمها بش���كل فعال ومميز، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، 
ومواكبة التط���ورات التقنية، التي تهدف إل���ى توفير خدمات 
إلكترونية لألطباء لتس���هيل حصولهم على الخدمات النقابية 

ومتابعة أعمالهم بشكل أفضل.
من جهت���ه، قال الرئيس التنفيذي للش���ركة س���عيد زيدان، 
إن الش���راكة االس���تراتيجية مع نقابة األطباء في مجال تقديم 
خدم���ات الكتروني���ة متط���ورة لألطباء، س���تعمل عل���ى تعزيز 
اس���تخدام التكنولوجيا الحديثة في الخدمات الطبية ومتابعة 
ملفات المرضى والسجالت الطبية بطريقة فاعلة، من خالل شبكة 
اإلنترنت أو األجهزة الذكية، ما س���ينعكس على تقديم خدمات 

أفضل للمرضى، وتسهيل المهام التي يقدمها األطباء.
ونوه البيان إلى نظام "عيادتي" يعمل باس���تخدام الحوس���بة 
السحابية، وأنظمة الهواتف الذكية، وأنه سيكون متاحًا لجميع 

األطباء والمراكز الطبية في فلسطين لالشتراك به.

"األوقاف" تنفي رواية االحتالل حول
اعتقال شبان باألقصى بمساعدة حراسه

الق���دس - وفا: نفت دائ���رة األوقاف اإلس���المية في الق���دس، الرواية التي 
نش���رتها ش���رطة االحتالل اإلس���رائيلي، أمس األحد، حول اعتقال شبان داخل 

المسجد األقصى بمساعدة حراسه.
وقال���ت الدائرة ف���ي بيان صحافي، إن الخبر الذي نش���رته ش���رطة االحتالل 
عن اعتقال ش���بان داخل األقصى بمساعدة ُحّراس���ه، محض افتراء وكذب على 
حراس المس���جد، الذين يقومون بعملهم عل���ى حمايته وتذليل الصعاب أمام 
المصلي���ن الصائمين، الذين هم خط الدفاع األول في وجه االقتحامات من قبل 

المتطرفين، ويعانون من اإلبعادات واالعتقاالت بسبب دفاعهم عن األقصى".
وأعرب���ت األوقاف عن "اس���تهجانها له���ذا الكذب واالفتراء من قبل ش���رطة 
االحتالل"، وأكدت "أن ش���رطة االحتالل تهدف من ذلك إلى بث الفتنة والفرقة 

داخل المسجد األقصى".
وكانت ق���وات االحتالل أغلقت أمس جميع أبواب المس���جد األقصى المبارك 
أمام دخول أو خروج المصلين، وس���محت فقط باقتحامات المستوطنين بحجة 
تعُرض عدد من المستوطنين إللقاء الحجارة خالل اقتحامهم لألقصى، وعادت 

وفتحت أبواب المسجد أمام ضغط المواطنين.

قوات االحتالل تواصل إطالق
النار تجاه قرى شرق خان يونس 

خان يون���س - محمد الجمل: تعرض���ت مناطق متفرقة 
من بلدات وقرى زراعية تقع بمحاذاة خط التحديد، ش���رق 
محافظة خ���ان يونس، لعملي���ات إطالق نار إس���رائيلية 
متواصلة خالل س���اعات ليل���ة أول من أمس، وفجر وصباح 

أمس. 
ووفقا للمص���ادر المتعددة فإن إط���الق النار تركز في 
محي���ط معبري "كيس���وفيم" و"صوفاه"، وق���د فتح جنود 
االحت���الل النار من األس���لحة المتوس���طة والثقيلة تجاه 
البس���اتين واألراضي القريبة م���ن المعبرين، خاصة في 
محيط بلدات خزاعة وعبس���ان والقرارة، كما أطلقوا قنابل 

إنارة في الهواء خالل ساعات الليل.
وأوضح���ت المصادر ذاتها أن إط���الق النار ألحق أضرارا 
متفاوتة في عدد من الغرف الزراعية، دون أن يس���فر عن 
وق���وع إصابات في صفوف المواطني���ن، لكنه خلف حالة 

من الخوف والهلع في صفوف سكان البلدات المذكورة.
وبالتزام���ن مع إطالق النار المذكور نفذ عدد من اآلليات 
عمليات تمش���يط  متفرق���ة في محيط معب���ر "صوفاه"، 

امتدت إلى محيط مكب النفايات القريب من المعبر.
وبحس���ب المصادر المتعددة فإن عمليات التمش���يط 
الت���ي تخللها أعم���ال تجريف وحف���ر متواصلة نفذتها 
جرافات وحف���ارات كبيرة، تزامنت مع انتش���ار للدبابات 

واآلليات العسكرية المدرعة على خط التحديد. 
يذك���ر أن ش���اب كان استش���هد وأصي���ب العش���رات 
بالرص���اص واالختناق ش���رق محافظة خ���ان يونس خالل 
األس���بوع الماضي، بع���د أن تعرضوا إلطالق ن���ار وقنابل 
غاز من قبل قوات االحتالل، التي فرقت بالقوة مس���يرات 
غاضب���ة انطلقت في المناطق المذكورة، رفضا لتش���ديد 

الحصار.

"العمل الزراعي" توزع خضراوات 
طازجة على المحتاجين في غزة

رام الل���ه - "األيام": واص���ل اتحاد لجان العم���ل الزراعي، لألس���بوع الثاني على 
التوالي، توزيع طرود خضراوات طازجة على مئات األس���ر معدومة الدخل في قطاع 
غزة، ضمن مش���روع "توزيع الطرود الغذائية الطازجة ومساعدة صغار المزارعين" 

الممول من مؤسسة "التعاون".
وقال منسق المشروع، رائد محس���ن، إن "اختيار األسر المستفيدة من المشروع 
جاء ضمن سلس���لة معاير أبرزها األش���د فقرًا واحتياجًا في كافة محافظات غزة"، 
شاكرًا مؤسس���ة التعاون على "هذا المشروع اإلنس���اني اإلغاثي في هذا األوقات 
الصعبة التي يعش���ها س���كان قطاع غزة جراء تفاقم األزمات فيها، بفعل الحصار 
اإلس���رائيلي المفروض عليه منذ حوالي 11 عامًا، وم���ا رافقه من تدهور في الحالة 

االقتصادية وانتشار وارتفاع معدالت البطالة".
وأش���ار إلى أن الط���رود الغذائية التي تضم 14 صنفًا م���ن الخضراوات الطازجة، 
وبعض المواد الغذائية األساس���ية مثل الدجاج والبيض الطازج، والتي توزع على 
دفعات وبش���كل اسبوعي منتظم، هي جزء رئيسي من احتياجات األسر المحتاجة 

طوال رمضان، حيث استفاد منها ما يزيد على ألف أسرة.
وأوضح محسن أن ما يميز هذا المشروع خالفًا لكونه يساعد في الحد من مستوى 
انعدام األم���ن الغذائي في قطاع غزة، أنه يعتمد على جمع الخضراوات والدواجن 
الطازج���ة من مزارعين صغار، ما يخلق فرص جيدة لتس���ويق منتجاتهم في ضوء 

األوضاع الصعبة في غزة، وإعادة توزيعها على االسر المستفيدة من المشروع.

"القدس المفتوحة" توقع اتفاقية 
لتدريب عدد من طلبة اإلعالم

رام الل���ه - "األي���ام": وقعت جامعة الق���دس المفتوحة، وش���ركة "بالميديا" 
للخدمات اإلعالمية، بمقر رئاس���ة الجامعة ف���ي رام الله، أمس، اتفاقية تعاون 
مشترك، حيث وقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها د. يونس عمرو، وعن الشركة 

مديرها العام هشام زيد.
وقالت "القدس المفتوح���ة" إن االتفاقية تهدف إلى تنفيذ تدريب ميداني 
لعدد من طلبة كلية اإلعالم في قسمي اإلنتاج والحجوزات في شركة "بالميديا". 
وحض���ر توقيع االتفاقية من الجامعة نائب الرئيس للش���ؤون األكاديمية د. س���مير 
النجدي، ومس���اعدة الرئيس لش���ؤون المتابعة د. آالء الشخشير، وعميد كلية اإلعالم د. 
نش���أت األقطش، وعميد شؤون الطلبة د. محمد شاهين، ومديرة دائرة العالقات العامة 
سالفة مسلم، ومساعد عميد شؤون الطلبة، رئيس قسم متابعة الخريجين إياد اشتية، 

ورئيس قسم العالقات الداخلية عوض مسحل، ومن الشركة أسماء حجازي.


