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مستمر رغم ظروفها الصعبة

دائرة مميزة





.


"    




   

."

   





.

أسعار رمزية


   

.




  



.

نقص بالموارد



    



.







   
.

تطور مستمر
    








.

    
17
23  


    50  
.


    

  


.
 " " "



    


.

 ابتعاث األطباء
   


   


"  


."."." "

   




.
     





.

زراعة األسنان




.


 .
"""
    







."


 


.






 ..   

   




   

.

“الصحة" تطالب وزيرها بتدارك األزمات قبل فوات األوان

.
    






  

 " "  . . 

 – – 

.


 % % 55
 % % 303030
      

.


     


2800

42

.

 113    
100    100    100

500








 " " 


 % % 60


.

   "
   
"



.
     
    







.

"األوقاف" تدعو لحماية القدس 
واألقصى من اعتداءات االحتالل


    
  




    

.






 
   


.

 19 " " 



."
    




.

    
   


.




.







.







.
 " " "
 " " "
    

.
  

.

النائب العام يطالب القضاء 
بتشديد أحكام بقضايا المخدرات
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األسير عدنان الحصرى 
 اعتقاالت متكررة ومصير مجهول!!

اعداد / ابتسام مهدي




ــة و القضاء  ــم القانوني ــط مفاهي ترتب
ــة فالعالقة  ــر من رابط ــة بأكث و العدال
بينهما وطيدة ومتالزمة , وكل مفهوم 
يعضد األخر ويتكامل معه في املعاني و 
الدالالت و الوظائف و األبعاد ، ولئن أحالت 
ــى املنظومة  ــدمي عل ــذ الق ــة من العدال
الفلسفية و القيمية للمجتمعات فإن 
ــاء يرمزان إلى التنظيم  القانون و القض
ــى التصرفات و  ــم عل ــط و احلك و الضب
ــة التي من  ــة و اجلماعي ــال الفردي األفع
ــأنها احترام العدالة وضمان حتققها  ش
ــا . و إعاقة  ــالل به ــع أو اإلخ ــي املواق ف
إشاعتها في جسم اتمع ومؤسسات 
ــدو الصلة وطيدة بني  ــة , لذلك تب الدول
ــم الثالثة القانون –و القضاء – و  املفاهي

العدالة .
ــط  لضب ــيلة  وس ــاره  باعتب ــون  فالقان
ــاهم في توفير  ــي الدولة يس النظام ف
شروط حتقق العدالة وسريان مفعولها 
, و القضاء بحسبة أداة لضبط القانون 
ــر للناس  ــرام تطبيقه يُيس ــرض احت وف
ــى حقوقهم  ــان عل ــعور باالطمئن الش
ــم الثقة في  ــم , أي يولد لديه وحرياته
ــم املدنية و  ــي حياته ــود العدالة ف وج
ــية , بيد أن التالزم بني القانون  السياس
ــع من اإلقرار  ــاء و العدالة ال مين و القض
ــني  ــي ب ــل إجرائ ــود فص ــاً بوج منهجي
ــول القضاء منزلة  املفاهيم الثالثة يخ
التوسط بني القانون و العدالة ويكسبه 
ً مفصلياً في إدراك العدالة  بالضرورة دورا
ــاء للقانون  ــط القض ــن عدمها وضب م
ــكل  ــى الناس يش ــه عل ــرض احترام وف
حماية للشرعية في النظم السياسية 

الواعية

مفاهيم القانونية و 
القضاء و العدالة

االستشارة القانونية 
س- ما فائدة كتابة توقيت اإلعالن بالساعة والدقيقة على صحيفة الدعوى ؟؟

الجوجو : يجب العمل بقانون  
الخلع القضائي في غزة سريعًا
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"الزراعة": اكتفاء ذاتي في الخضروات وانخفاض في األسعار
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