
غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
م�س��احة �ملوت �أو �ملوت نف�س��ه، �أ�س��ماء 
�سغ��رة  لقطع��ة  مالزم��ة  �أ�سبح��ت 
حما�س��رة ه��ي قطاع غ��زة، �لت��ي ذ�ق 
�سكانه��ا وي��الت ح�س��ار ظ��امل، �أطب��ق 
على كل مناحي �حلياة، حياة مل يبقى 
م��ن مقوماته��ا �س��يء بع��د 14 عامًا من 
�حل�س��ار، وال جميب ل�س��رخات تنادي 
برف��ع �لظلم، حيث باتت �الأمم �س��ماء 

ال يعنيه��ا تفا�س��يل �لكارث��ة وحج��م 
�ملاأ�س��اة �لتي يعي�س��ها �أكرث م��ن مليوين 

�سخ�ص.  
�ملر�س��د  �أ�س��دره  جدي��د  تقري��ر 
�الأورومتو�س��طي حلقوق �الإن�سان يوؤكد 
م��ن جدي��د �أن �لفق��ر �س��رب �أك��رث من 
ن�س��ف �سكان قطاع غزة �لبالغ عددهم 
نحو ملي��وين ن�سمة، تز�مًنا مع �نق�ساء 
�الإ�سر�ئيل��ي  �حل�س��ار  م��ن  عاًم��ا   14

�ملطبق على �لقطاع.
 50 نح��و  يف  ج��اء  �ل��ذي  �لتقري��ر، 
�مل��وت"،  "م�ساح��ة  با�س��م  �سفح��ة 
ر�س��د موؤ�س��ر�ت �لتده��ور يف قطاع��ات 
�ل�سح��ة و�القت�ساد و�لتعليم وجو�نب 
يف  للفل�سطيني��ن  �ليومي��ة  �حلي��اة 
�أ�سدرت��ه �الأمم  �ساب��ق  �س��وء تقري��ر 
2012، وتوقع��ت في��ه  �ملتح��دة ع��ام 
قاب��ٍل  غ��ر  مكاًن��ا  �لقط��اع  ي�سب��ح  �أن 

2020.رئي���ص  ع��ام  بحل��ول  للعي���ص 
جمل���ص �أمن��اء �الأورومتو�سطي و�ملقرر 
�خلا���ص �ل�سابق ل��الأمم �ملتحدة �ملعني 
بحال��ة حق��وق �الإن�س��ان يف �الأر��س��ي 
ريت�س��ارد  �لربوفي�س��ور  �لفل�سطيني��ة 
فول��ك، ق��ال �إن �لتقري��ر يق��دم �أدل��ة 
د�مغة عل��ى كيفية تقوي�ص �ل�سيا�سات 
للهي��اكل  �الإ�سر�ئيلي��ة  و�ملمار�س��ات 

�القت�سادية و�الجتماعية يف غزة.

ومم��ا يث��ر �لقل��ق ب�س��كل خا���ص كم��ا 
و�ل��دول  �ملتح��دة  �الأمم  �أن  ي�سي��ف 
�الأع�ساء ت�سمح له��ذه �حلالة من عدم 
�متث��ال �الحت��الل للقو�ن��ن �لت��ي لها 
مث��ل هذ� �لتاأثر �خلط��ر على �ل�سكان 
�ملدني��ن باال�ستم��ر�ر لف��رة طويل��ة، 
دون بذل جهد �أكرب حلثها على �حر�م 

ورف��ع  �ل��دويل  �لقان��ون 
جمي��ع  ووق��ف  �حل�س��ار 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
ظ��روف قا�سي��ة يعي�سه��ا مو�طنو قط��اع غزة 
من��ذ  �الحت��الل  قب�س��ة  حت��ت  ي��رزح  �ل��ذي 
�جتماعية  و�أو�س��اع  �لتو�يل،  13 عام��ا على 
و�قت�سادي��ة ماأ�ساوي��ة نال��ت م��ن �لكث��ر م��ن 
�لعائالت �لت��ي �أ�سحت فري�سة للفقر و�ل�سيق 
و�ملعاناة، دفع بالكث��ر �إىل �لبحث عن و�سائل 

للح�سول على م�سدر دخل يقتاتون منه.
�لهيئ��ة  مولته��ا  �لت��ي  تل��ك  كث��رة  م�ساري��ع 
�لعامة لت�سجي��ع �ال�ستثمار، للعديد من �أرباب 
ورب��ات �الأ�سر و�خلريجن، فكان��ت نافذة �أمل 
له��م كونه��م ال ميلك��ون روؤو���ص �أم��و�ل �سغرة 
منه��ا،  يعتا�س��ون  م�ساري��ع  الإن�س��اء  كب��رة  �أو 
ومنحته��م م�سدر دخل يعي�س��ون منه، ويبنون 

م�ستقبال لهم والأبنائهم.
ويه��دف متويل �مل�ساريع �إىل �لعمل على �إن�ساء 
م�سروع��ات �سغ��رة جدي��دة توف��ر بدوره��ا 
فر���ص عم��ل جدي��دة للم�ساهم��ة يف �حلد من 
�لبطالة وحاالت �لفق��ر �ملدقع �ل�سائدة لدى 

�لكثر من �سر�ئح �ملجتمع �لفل�سطيني.

103 مشروع متنوع
�أك��دت  �ل�س��و�،  دمي��ة  �لهيئ��ة  ع��ام  مدي��رة 
م��ن  متويله��ا  مت  �لت��ي  �مل�ساري��ع  �جم��ايل  �أن 

قب��ل هيئ��ة �ال�ستثم��ار خ��الل �لع��ام �ملن�سرم 
2019 بلغ��ت )103( م�سروع��ا، تنوع��ت ما 
ب��ن م�ساري��ع �سناعي��ة وزر�عي��ة وخدماتية 

وجتارية.
�إن  ل�"�ل��ر�أي":  حدي��ث  يف  �ل�س��و�  وقال��ت 
�لربنام��ج ي�سع��ى لتحقيق عدة �أه��د�ف ت�سب 
يف �ط��ار تعزي��ز �سم��ود �ملو�ط��ن �لفل�سطيني 
للمو�ط��ن،  حملي��ة  عم��ل  فر���ص  وتوف��ر 
�مل�سروع��ات  وتطوي��ر  تنمي��ة  �أهمه��ا  م��ن 
�ل�سغ��رة �لقائم��ة بغر���ص زي��ادة �نتاجيتها 
و��ستمر�ريته��ا، وزي��ادة قدرته��ا عل��ى توف��ر 
فر���ص عم��ل جدي��دة، �إىل جان��ب �لعمل على 
�ن�س��اء م�سروعات �سغرة توفر بدورها فر�ص 
عم��ل جديدة للم�ساهمة يف �حلد من �لبطالة 

�ل�سائدة يف �ملجتمع �لفل�سطيني".
م��ن ح��االت  للح��د  يه��دف  و�أ�ساف��ت:" كم��ا 
�لفق��ر �ملدقع �ل�سائ��دة لدى �لكثر م��ن �أبناء 
�ل�سع��ب �لفل�سطيني، خا�سة يف �سوء �لظروف 
�ل�سيا�سي��ة �ل�سائدة و�حل�س��ار �ملفرو�ص على 
قط��اع غزة، وحتويل ما �أمك��ن من �لفقر�ء من 
فئ��ة تعتم��د على �لغ��ر �ىل فئ��ة تعتمد على 
�ل��ذ�ت، وت�ساه��م يف تنمي��ة �ملجتم��ع �ملحل��ي 

وتطوير �القت�ساد �لفل�سطيني".
�ل�سناع��ات  لدع��م  �لربنام��ج  ي�سع��ى  كم��ا 

�مل�ستفي��دة  غ��ر  �القت�سادي��ة  و�لن�ساط��ات 
م��ن �لربنامج ب�س��كل مبا�سر، م��ن خالل توفر 
مدخ��الت له��ا من �مل�ساري��ع �ملمول��ة، وت�سجيع 
�لن�ساط��ات �ملدرة للدخل، و�لت��ي توفر فر�ص 
عمل ��سافية وجدي��دة، �إ�سافة لت�سجيع روح 
�ملب��ادرة لدى �لفئ��ات �مل�ستهدفة للم�ساركة يف 
�لن�س��اط �القت�س��ادي �لفل�سطين��ي، وف��ق م��ا 

ذكرته �ل�سو�.

توفير فرص عمل
وتعم��ل �لهيئ��ة على تطوي��ر خدماتها يف هذ� 
�الإطار، من خالل زي��ادة �لقنو�ت �لرويجية 
للربنامج، و�لعمل على حت�سن �ملبلغ �ملخ�س�ص 
للربنام��ج للتموي��ل، �ىل جان��ب �لبح��ث ع��ن 
�لقرو���ص  جم��ال  نف���ص  يف  للعم��ل  �س��ركاء 
�حل�سنة وعقد مذكر�ت تفاه��م معهم، و�أي�سا 
�لعمل على تطوير مه��ار�ت وكفاءة �ملوظفن، 
كما تعمل على ت�سهيل �الجر�ء�ت �الئتمانية 

مبا ال يتعار�ص مع ��ستمر�رية �لتمويل.
وح��ول كيفية تاأث��ر تلك �مل�ساري��ع وت�سهيلها 
عل��ى �أ�سحابها وخا�سة �خلريج��ن، �أو�سحت 
�ل�س��و� �أن �مل�ساري��ع �ل�سغرة حدت من حاالت 
�لفق��ر عن��د �لكثر م��ن �لعاطلن ع��ن �لعمل، 
ووف��رت فر���ص عم��ل للكث��ر م��ن �خلريج��ن 

روح  �سجع��ت  �أنه��ا  كم��ا  �حل��رف،  و�أ�سح��اب 
�أف��كار  لتق��دمي  �خلريج��ن  ل��دى  �ملب��ادرة 
ع��ن م�ساريعه��م، يف وق��ت ز�دت م��ن �نتاجي��ة 

و��ستمر�رية �مل�ساريع �لقائمة.
و�عتمدت �لهيئ��ة لديه��ا )1206( م�سروعًا، 
منه��ا )971( م�سروع �سغر، و)235( م�سروع 

يتعلق باالإ�سكان.
و��ستط��ردت مديرة �لهيئة قولها:" يف �لوقت 
�ل�سغ��رة  �مل�ساري��ع  متوي��ل  برنام��ج  �حل��ايل 
مفعل ون�ستقبل طلبات للتمويل، ويتم �عتماد 
دفعات ب�سكل �سه��ري للتمويل"، الفتة �إىل �أن 
زي��ادة وتو�سيع عم��ل �لهيئ��ة م�ستقباًل يعتمد 
على زي��ادة مبلغ �لتموي��ل �ملخ�س�ص للربنامج 
م��ن قبل وز�رة �ملالي��ة، �إىل جانب فتح قنو�ت 
جدي��دة للتمويل، و�لتح�سن �ل�سهري يف قيمة 

�لت�سديد�ت من �مل�ساريع �ملمولة".

مشاريع ناجحة
وبخ�سو���ص تاأث��ر �لتموي��ل بنظ��ام �لقر���ص 
�حل�س��ن ب��دون فو�ئ��د عل��ى بع���ص �مل�ساري��ع 
وحت�س��ن دخل �لعائ��الت، �أك��دت �أن �لتمويل 
بنظ��ام �لقر���ص �حل�س��ن �سج��ع �لعدي��د م��ن 
�لقائم��ة  �مل�ساري��ع  و�أ�سح��اب  �خلريج��ن 
للتق��دم لدى �لربنامج للح�سول على �لقرو�ص 

�حل�سن��ة وتطوي��ر م�ساريعهم، حي��ث �أن �ملبلغ 
�ملقر���ص ه��و نف�س��ه �سيك��ون �مل�س��دد ب��دون 

زيادة.
ت�سدي��د  �ىل  ب��دوره  �أدى  ه��ذ�  وتابع��ت:" 
قيم��ة �ملبلغ �ملقر�ص ب�سرع��ة، وبالتايل �أدى 
�ىل حتقي��ق رب��ح زي��ادة للم�س��روع و�ساحب��ه 
وحت�سن دخله �ل�سخ�سي وم�ستو�ه �ملعي�سي".

وتفتخ��ر �لهيئ��ة بالكث��ر م��ن ق�س���ص جن��اح 
�مل�ساري��ع �لت��ي عم��ل عليه��ا مو�طن��ون وه��و 
يعت��رب جناح للهيئ��ة نف�سها، وعل��ى ذلك قالت 
�ل�س��و�: "هن��اك �لعدي��د م��ن ق�س���ص �لنجاح 
�مل�ساري��ع  متوي��ل  برنام��ج  م��ن  للم�ستفيدي��ن 
�ل�سغ��رة و�لت��ي كان لها �أكرب �الأث��ر يف حياة 
�مل�ستفي��د وعائلته نذكر منه��ا: م�سروع خمبز 
ل�ساحب��ه ناه���ص �أب��و �أ�س��د، م�س��روع م�سن��ع 
مالب���ص ل�ساحب��ه ع��الء �جلارو�س��ة، م�سروع 
�خلال��دي،  حمم��د  ل�ساحب��ه  �أ�سن��ان  عي��ادة 
م�س��روع زر�عة فر�ولة ل�ساحب��ه �أحمد غنب، 

م�سروع مطبخ ل�ساحبه حممد حر�رة".
جدير بالذك��ر �أن هيئة �ال�ستثمار تعمل على 
�لتاأك��د من مدى جناح تلك �مل�ساريع، وذلك من 
خ��الل �لتو��سل مع �مل�ستفيدي��ن من �لربنامج، 
عرب زيار�ت دورية وزيار�ت تقييمية مفاجئة 

للتاأكد من �سر �مل�سروع ح�سب �التفاق.

عبر الهيئة العامة لالستثمار

المشاريع الصغيرة..تحدى للبطالة وتعزيز لصمود المواطن
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غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
منذ ثالث��ة �سنو�ت مل تط��رق �أزمة 
غ��از �لطه��ي �أب��و�ب قطاع غ��از بهذ� 
�حلجم �ملخيف و�خلطر، ملا للغاز من 
�أثر وح�سور فاعل يف �حلياة �لعامة 
يف قط��اع غ��زة، وبح�س��ب �الحتياج 
�ملوزع على �مل�سايف و�ملخابز و�مل�سانع 
و�سي��ار�ت �لنق��ل �لعام��ة و�لبي��وت، 
�أ�س��و�ت  يرف��ع  تقلي�س��ه  �أث��ر  ف��اإن 

�ملطالبات بتوفره عاجاًل.
ومبج��رد �سماع �ملو�ط��ن �لفل�سطيني 
ع��ن توق��ع ح��دوث �أزمة م��ا كما هو 
معتاد، فاإنه �سرعان ما يهرع للم�سدر 
لتلبي��ة م��ا يكف��ي م��ن حاجت��ه مب��ا 
يغط��ي مرحلت��ه �لزمني��ة �لقادمة، 
لتال�س��ي وقوع��ه ف��خ �الزم��ات �لتي 

رمبا تطول �إىل وقت غر معروف.
ه��ذ� م��ا ح��دث يف �الأزم��ة �الأخ��رة 
�مل�ستجدة على �مليد�ن، فقد تقل�ست 
كمي��ات �لغ��از �إىل �حلد �ل��ذي �أغلق 

يف  ل��ه  �ملوزع��ة  �ملحط��ات  �أب��و�ب 
وج��ه �حتياجات �ملو�ط��ن ويف وجه 
�أ�س��اب  م��ا  �مل�س��ايف،  ع��د�  �مل�سان��ع 
ي�س��ل  وخ��وف  باإحب��اط  �ملو�ط��ن 
�أعم��اق حيات��ه �خلا�س��ة، ويج��ربه 
عل��ى تقلي���ص �ال�سته��الك �إىل ح��د 

كبر وملحوظ.
�حلالي��ة  �الأزم��ة  مط��اف  نهاي��ة 
و�الأزم��ات �لت��ي م�ست و�لت��ي تليها، 
و�لتي توؤكد مبجملها ووقوع �ملو�طن 
ل��و لف��رة  فري�س��ة �الأزم��ات حت��ى 
وجي��زة، لكنه��ا �سرع��ان م��ا تنعك�ص 
بال�سل��ب على حيات��ه �لتي تتدحرج 
تدريجيا نح��و �لتحول من �لغاز �إىل 

�الحتطاب بالنار.
�مل�ستج��دة  �الأزم��ة  وبخ�سو���ص 
�لغ��از  كمي��ات  بتقلي���ص  �ملتعلق��ة 
ع��رب  غ��زة  قط��اع  �إىل  �ل��و�ردة 
مع��رب بي��ت حان��ون "�إي��رز"، بحجج 
و�سعوب��ة  �جلوي��ة  �ملنخف�س��ات 

توريده��ا �ىل �لقط��اع ع��رب مين��اء 
��سدود �لبحري.

كل من يتالعب يالحق
مدي��ر ع��ام �الع��الم ب��وز�رة �ملالية 
بيان بك��ر، �أكد على وج��ود نق�ص يف 
توريد�ت غاز �لطهي �ىل قطاع غزة 
م��ن �جلان��ب �مل�س��ري وم��ن �جلان��ب 
�ال�سر�ئيل��ي يف �آن و�حد، م�سر� �ىل 
�أن قطاع غ��زة ي�ستهلك 200-250 

طن يوميا.
وقال بكر �أن كميات �لغاز �لتي دخلت 
�إىل قطاع غزة خالل �الأيام �ملا�سية 
غ��ر كافية ل�سد �حتي��اج �ملو�طنن، 
م��ن  �الم��د�د�ت  تقلي���ص  ب�سب��ب 
�جلانب �مل�سري و�الإ�سر�ئيلي، ل�سوء 
�حلالة �جلوي��ة "، م�سيفًا �أن �ل�سعي 
يجري عل��ى توفر �لكميات �لكافية 

من �لغاز ل�سد حاجة �ملو�طنن.
و�سدد بكر على �أن �ال�سعار مل تتغر 
وال يوج��د �أي م��ربر لرف��ع �ال�سع��ار 

و�سيتم مالحقة كل جهة تقوم برفع 
دخ��ول  متوقع��ا  قانوني��ا،  �ال�سع��ار 

كمية من �لغاز �مل�سري.

أزمة مفتعلة
�أ�سح��اب  جمعي��ة  جمل���ص  ع�س��و 
بغ��زة  و�لب��رول  �لغ��از  حمط��ات 
ن��ور �خلزن��د�ر، ق��ال �إن قط��اع غزة 
دخ��ل يف �أزم��ة غاز جدي��دة، نتيجة 
ع��دم دخ��ول �أي كمي��ات م��ن �لغ��از 
�لغ��از  وحمدودي��ة  �الإ�سر�ئيل��ي 

�مل�سري.
ت�سريح��ات  يف  �خلزن��د�ر  و�أك��د 
ي�سم��ح  مل  �الحت��الل  �أن  �سحفي��ة 
باإدخ��ال �أي كمي��ات من �لغ��از �ليوم 
�حلال��ة  ��ستق��ر�ر  ع��دم  بدع��وى 
�جلوي��ة، و�رتف��اع م�ست��وى �لبح��ر، 
مم��ا يجع��ل كمي��ات �لغ��از لديه غر 

كافية.
�أي�س��ًا  يزع��م  �الحت��الل  �أن  وق��ال 

�أن مين��اء ��س��دود غ��ر ق��ادرة عل��ى 
�لغ��از  م��ن  كمي��ات  �أي  ��ستقب��ال 
وحتويله��ا �إىل قط��اع غ��زة، نتيج��ة 
�ملنخف�س��ات �جلوي��ة �لت��ي مي��ر بها 
�إىل  م�س��رً�  �لر�هن��ة،  �لف��رة  يف 
ع��دم دخول كميات �أخ��رى �أي�سًا من 

�جلانب �مل�سري.
وق��ال �خلزند�ر: "نح��ن �الآن دخلنا 
يف �أزم��ة غ��از خط��رة من��ذ ع�س��رة 
3 �سن��و�ت"،  �أي��ام، مل حت��دث من��ذ 
الفتًا �إىل عدم وجود غاز للمو�طنن 
و�ملخاب��ز و�مل�سان��ع و�مل��ز�رع وحت��ى 
�مل�ست�سفي��ات، �إ�ساف��ة لع��دم وج��ود 

خمزون ��سر�تيجي م�سبق.
و�أو�س��ح �أن �لغ��از �مل�س��ري ال يدخل 
قط��اع غ��زة من��ذ �أك��رث م��ن ع�س��رة 
�أي��ام، م�س��رً� �إىل �أن �لهيئ��ة �لعامة 
للب��رول يف وز�رة �ملالي��ة تتو��س��ل 
مع �جلانب �مل�سري، من �أجل �ل�سماح 

بدخول �لغاز للقطاع.

المواطن يفتح فمه لالزمة

"غزة" تخشى الوصول لالحتطاب بالنار بداًل عن الغاز
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غزة- �لر�أي- نهى م�سلم
ملي��ون(   12( ب  تق��در  مالي��ٍة  بتكلف��ٍة 
�لت��ي  �الن�سائي��ة  �مل�ساري��ع  بلغ��ت  دوالر 
�ل�سح��ة خ��الل)2019(  نفذته��ا وز�رة 
كان �أبرزها مبنى �لوالدة �جلديد مبجمع 
تكلفت��ه  ق��درت  �ل��ذى  �لطب��ي  �ل�سف��اء 
ح��و�ىل )4 ملي��ون ( دوالر بتموي��ل م��ن 

�ل�سندوق �لكويتي للتنمية �لعربية .
و خ��الل ح��و�ر خا�ص، م��ع د.هانى مهدى 
مدي��ر م�ست�سفى �لوالدة مبجم��ع �ل�سفاء 
�لطب��ي، �أو�س��ح �أن �ن�ساء �ملبن��ى �جلديد 
�سي�س��كل نقلة نوعي��ة وفارقة يف خدمات 
�ل��والدة حيث �سي�سهد ه��ذ� �لعام 2020 
طف��رة �ن�سائية وخدماتي��ة على م�ستوى 

وز�رة �ل�سحة منذ �سنو�ت.
و ب��ن �أن �ملبن��ى مت �ن�ساوؤه عل��ى م�ساحة 
�سب��ع  م��ن  مك��ون  مرب��ع،  م��ر   )1200(
طو�بق ليبد�أ من طابق �لبدروم و �لطابق 
�الأر�س��ي باالإ�ساف��ة �ىل خم�س��ة طو�بق 
علوي��ة وب�سعة �سريري��ة ) 135 ( �سرير 
لت�سل �ل�سعة �ل�سريرية �يل ما يقرب من 

�سرير.  200
�لعي��اد�ت  �ملبن��ى  ي�س��م  وي�سي��ف” كم��ا 
لل�سي��د�ت  عيادت��ان  فيه��ا  و  �خلارجي��ة 
�حلو�م��ل وعيادت��ان الأمر����ص �لن�س��اء، 
�إ�سافة �ىل عيادة للك�سف �ملبكر و �أخرى 
للط��ب �جلنين��ى، وعيادة �لقل��ب و �لغدد 
�ل�سم��اء، و عي��ادة للمناظ��ر، �إىل جانب 
غرف��ة للتخطيط و�أخ��رى للمخترب�ت و 
�سح��ب �لعينات، كما و ي�س��م �ملبنى �سبعة 

�أ�سرة للعناية �ملتو�سطة .
و�أكد د.مه��دى �أن �ملبنى �جلديد �سي�سكل 
فارق��ة يف �الد�ء وتقدمي �خلدمة، حيث 
�لتغل��ب عل��ى �الزدح��ام �ل�سديد حلاالت 
�ل��والدة وزي��ادة ع��دد �الأ�سرة مم��ا يتيح 
��ستقب��ال �حل��االت م��ن �مل�ست�سفيات بكل 

�سهولة.
وي�سي��ف:” �ملبن��ى �سيجه��ز بتجهي��ز�ت 
كامل��ة وعلى �أعلى م�ست��وى، كما و�ستكون 
مرك��زي  بتكيي��ف  جمه��زة  �لغ��رف 
للمري�س��ات، كم��ا وي�س��م �أماك��ن للر�حة 

و�أي�سا للنقا�سات �لعلمية”
�ملو�ط��ن  �سي�سع��ر  قائ��ال:”  وي�ستط��رد 
بالفرق ب��ن �ملرحل��ة �ل�سابقة و�خلدمة 
�سننه��ى عملي��ات  و�أنن��ا  �ملقبل��ة خا�س��ة 
�الكتظ��اظ �ل�سدي��د، م��ن خ��الل توف��ر 
�أ�س��رة للحم��ل �خلط��ر و�أمر����ص �لن�ساء 
و�سن�ستقب��ل �حل��االت �خلطرة م��ن كافة 
�مل�ست�سفي��ات �حلكومية و�خلا�سة ،م�سر� 
ت�س��كل  �خلط��ر  �حلم��ل  ح��االت  �أن  �إىل 
%20 هي والدة  و  �ل��والد�ت  %80م��ن 
�ل��والدة  م�ست�سف��ى  يق��دم  �أمن��ة، حي��ث 
باملجم��ع خدماته الأكرث م��ن ن�سف �سكان 

قطاع غزة.
وي�س��ر د.مهدى �ىل و�س��ع خطة لتجهيز 
م��ن  م��ن جلن��ة  مكون��ة  �ملبن��ى �جلدي��د 
م��ن  �حتياجات��ه  لدر��س��ة  �خل��رب�ء 
�لتجهي��ز�ت و�الأدو�ت �لطبية و�الأجهزة 

و قد مت رفعها لذوى �الخت�سا�ص.

إضافة خدمات جديدة 
للسيدات الحوامل

و�أف��اد د.مه��دى �أن��ه مت �إ�ساف��ة خدمات 
جدي��دة لرعاية �حلو�م��ل للح�سول على 
�خلدم��ة دون عن��اء وتخفي��ف �النتظار 
عل��ى �ل�سيد�ت و�لتوج��ه نحو تخ�س�سية 
�خلدم��ة لر�ح��ة و�سالم��ة �حلام��ل م��ن 
خ��الل �فتت��اح عي��ادة �لقل��ب و�الأمر��ص 
�ملزمن��ة موؤخ��ر� لرعاي��ة �حلو�م��ل ذوى 
�أمر����ص �لقلب و�ملزمن��ة ومتابعتهم منذ 
بد�ي��ات �حلمل، �إىل جان��ب عيادة �لغدد 
�مل�ست�سف��ى  بالتع��اون  و�ل�سك��ر  �ل�سم��اء 

�لباطنة باملجمع.
و�أو�س��ح �أن عي��ادة �لط��ب �جلنين��ي ه��ي 
�لعي��ادة �لوحي��دة عل��ى م�ست��وى قط��اع 
تزويده��ا  �سيت��م  �أن��ه  �ىل  الفت��ا  غ��زة، 
بخرب�ء يف جم��ال �لطب �جلنينى و�سيتم 
�بتعاث �أحد �الأطب��اء للح�سول على هذ� 

�ملجال و�لتخ�س�سية �أكرث يف ذلك.
و�ل��والدة  �لن�س��اء  خدم��ات  ولتجوي��د 
قال:” ن�سعى �ىل �بتعاث طبيب يف جمال 
و�أطب��اء يف  �لن�سائي��ة  �الأور�م  جر�ح��ة 

جر�حة �مل�سالك �لبولية �لن�سائية.

كيف عززتم ثقة المواطن 
بخدمات الوالدة بمجمع 

الشفاء؟
يعت��رب م�ست�سفى �ل��والدة مبجمع �ل�سفاء 
هو �حلا�سن��ة �الأكرب لل�سي��د�ت �حلو�مل 
يف كاف��ة حمافظ��ات قطاع غ��زة وخا�سة 
�حل��االت �خلطرة منه��ا �لتي ت�س��كل كما 
�لوالد�ت،)يق��ول  م��ن   80% �أ�سلف��ت 
د.مه��دى( وحج��م �لعمل �أك��رب بكثر من 
حج��م �لك��و�در �ل�سحي��ة وبالتايل يجب 
علين��ا �أن نعم��ل بت��و�زن من خ��الل تاأمن 
�خلدم��ة �ل�سحي��ة بن�سبة ترق��ى بر�سا 
�جلمهور، حيث قمن��ا يف ق�سم �ال�ستقبال 

بتطبيق نظام �لف��رز “�لرياج” للحاالت 
لتق��دمي  �الأولي��ة  له��ا  �لت��ي  �خلط��رة 
خط��ورة  �الأق��ل  ويتبعه��ا  له��ا  �خلدم��ة 
وحتتم��ل �النتظ��ار ،وعززنا ه��ذ� �لنظام 
ل��دى �ل�سيد�ت، وعززنا ق�س��م �ال�ستقبال 

بطبيبن �أخ�سائين على مد�ر �ل�ساعة.
�ىل جان��ب ذل��ك، لدين��ا خط��ة لطباعة 
عل��ى  وتوزيعه��ا  نوعي��ة  برو�س��ور�ت 
تعليم��ات  تت�سم��ن  �حلو�م��ل  �ل�سي��د�ت 
و�إر�ساد�ت قبل وبعدد �لعملية �لقي�سرية 
و كذل��ك �لعمليات �لن�سائي��ة ،�ىل جانب 
تنفي��ذ حملة” �طمني �حنا معك” قامت 
به��ا �لطو�ق��م �لتمري�سي��ة لتعزي��ز ثقة 

�ل�سيد�ت باخلدمة ومقدميها.

كيف تغلبتم على مشكلة 
اكتظاظ الحاالت؟

وي�س��ر د.مه��دى �ىل �ألي��ات �لتغل��ب على 
�خلدم��ة  وحت�س��ن  �حل��االت  �كتظ��اظ 
باحل��د �الأدنى وف��ق �المكان��ات قائال:” 
وجدن��ا ع��دة حل��ول لتخفي��ف �ل�سغ��ط 
وحت�س��ن  �ل�سف��اء  جمم��ع  عل��ى  �لهائ��ل 
�إ�ساف��ة  خ��الل  م��ن  لل�سي��د�ت  �خلدم��ة 
خدم��ة �لن�س��اء و�الأطف��ال مبجمع كمال 
ع��دو�ن �لطب��ي حي��ث مت �إر�س��ال فري��ق 
كامل من �الأطباء �إليه، �إ�سافة �ىل �سر�ء 
خدم��ات �ل��والدة م��ن بع���ص �ملوؤ�س�س��ات 
�ل�سحي��ة �الأهلي��ة كم�ست�سف��ى �لكر�م��ة 
�ملري���ص و�خلدم��ة  و�أ�سدق��اء  و�لع��ودة 

�لعامة و�ل�سحابة”
مبجم��ع  �ل��والدة  م�ست�سف��ى  �أن  وذك��ر 
�ل�سف��اء �لطب��ي و�حلر�زي��ن �سه��د خالل 
�لعام 2019 �أك��رث من )15 �ألف ( والدة 
�سكل��ت �لقي�سرية منه��ا %25،موؤكد� �أن 
�لع��ام2019 مل ي�سج��ل �أي��ة حالة وفاة 

�أثناء �لوالدة مبا�سرة.
وعل��ى �سعيد تطوي��ر �لك��و�در �لب�سرية، 
يق��ول د.مهدى �أن��ه يتم �ع��د�د �الأطباء 

وتاأهيله��م  �سن��و�ت  خم���ص  م��د�ر  عل��ى 
ل�سهادة �لبورد �لفل�سطيني وهي �ل�سهادة 
�إىل  م�س��ر�  �ل��والدة،  لتخ�س���ص  �لعلي��ا 
تخري��ج م��ن )4-2( �أطباء م��ن �لربنامج 
كل ع��ام كما وي�ستقبل كل ع��ام عدد� من 

�الأطباء �جلدد للتخ�س�ص.

جهود على مدار الساعة،،،
�لطبي��ة  �لطو�ق��م  جه��ود  �ىل  ولف��ت 
حي��ث  �مل�ست�سف��ى  �أق�س��ام  كاف��ة  يف 
تتعام��ل يومي��ا م��ع 180 حالة ق��ى ق�سم 
�ال�ستقب��ال، و�أكرث م��ن )100( حالة يف 
�لعي��اد�ت �خلارجية ��ساف��ة �ىل �جر�ء 
 )20( و  طبيعي��ة  والدة   )40( نح��و 
قي�سري��ة، �إىل جانب �لعمليات �لن�سائية 
عملي��ة   15 �ىل  ت�س��ل  �لت��ي  و�ملناظ��ر 

يوميا.

تطور متسارع بخدمة 
المناظير

و بن د.مهدى خ��الل �للقاء �الإعالمي:” 
�ملناظ��ر  خدم��ة  �دخ��ال  من��ذ  و  �أن��ه 
�لت��ي  و  �لع��ام)2015(  يف  للم�ست�سف��ى 
�لوحي��دة كمرك��ز تدري��ب يف  �عتربه��ا 
�لوالدة منذ خم���ص �سنو�ت بد�أت تتطور 
ب�س��كل مت�سارع حي��ث �نتقلت نقلة نوعية 
م��ن �ملرحل��ة �ال�سا�سي��ة كالت�سخي�سي��ة 
حت��ى  �لثال��ث  و  �لث��اين  �مل�ست��وى  �ىل 
�ج��ر�ء �لعملي��ات �لك��ربى و ذ�ت �مله��ارة 
ع��الج  و  باملنظ��ار  �لرح��م  كا�ستئ�س��ال 
�لبطانة �ملهاجرة، الفتا �ىل �جر�ء �أكرث 
من 2000 عملي��ة خالل �خلم�ص �سنو�ت 
�ملا�سية وبنجاح كبر دون �أي م�ساعفات.
و ي�سر �ىل �أن عمليات �ملنظار قللت فرة 
�ملك��وث يف �مل�ست�سف��ى �ىل جان��ب تقلي��ل 
�مل�ساعف��ات و�الأمل �لن��اجت ع��ن عملي��ات 
�جلر�ح��ة �ملرهق��ة وفت��ح �لبط��ن، كما و 
�أنه��ا �أد�ة لت�سخي���ص �الأمر����ص �لت��ي ال 

ميكن ت�سخي�سها بدون �ملنظار.
وق��ال:” لدين��ا كادر طب��ى م��درب عل��ى 
جر�ح��ة �ملناظر و خ��الل فرب�ير �ملقبل 
�سيت��م ��ستكم��ال تدري��ب )4( �أطب��اء و 
�سيت��م تدري��ب �أربع��ة �أخري��ن ب��دء� من 

مار�ص 2020.

الحضانة األكبر على 
مستوى قطاع غزة

�مل�ست�سف��ى ذك��ر  وعل��ى �سعي��د ح�سان��ة 
م�ست��وى  عل��ى  �الأك��رب  �أنه��ا  د.مه��دى 
�ل�سريري��ة)42( ب�سعته��ا  غ��زة  قط��اع 
�سري��ر ،حيث تتعام��ل مع جمي��ع �ملو�ليد 
�خل��دج ومبختلف �أوز�نهم حي��ث تعاملت 
�لطو�ق��م �لطبية خ��الل �لعام )2019( 
م��ع )1929( حال��ة دخ��ول، موؤكد� على 
�أن ق�سم �حل�سان��ة �سجل جناحات كبرة 
فى تقليل عدد وفيات �خلدج بعد تطبيق 

بروتوكول �لعناية للمو�ليد �خلدج.
��سافة �ىل تطبيق برنامج �حل�سن �الأول 
للمو�لي��د ) EENC(و�ل��ذى مت تنفيذه 
ف��ى كاف��ة �مل�ست�سفيات مقدم��ة �خلدمة، 
وتدري��ب �لك��و�در �لطبي��ة و�لتمري�سية 
بع��د  �ملول��ود  م��ع  �لتعام��ل  �ألي��ات  عل��ى 

�لوالدة مبا�سرة.
ونوه د.مه��دى �ىل تدري��ب �الأطباء على 
�الإنعا���ص �لقلب��ي د�خل �أق�س��ام �لطو�رئ 

�بتد�ًء من �ل�سهر �جلاري.
ومتن��ى د. مه��دى، تزويد ودع��م �لكو�در 
�لب�سرية من �الأطباء و�لتمري�ص خا�سة 
و�أن حج��م �لعم��ل �أك��رب بكثر م��ن معدل 
�لك��و�در �ملوج��ودة ،الفت��ا �إىل �أن �ع��د�د 
�لتمري���ص يبلغ 102 ممر�س��ة وممر�ص 
فى ظل �الحتي��اج لعدد �كرث من) 140( 
كادر ،كما ويعمل مب�ست�سفى �لوالدة)50 
(طبي��ب منه��م)25( طبي��ب يف برنام��ج 

�لبورد.

حوسبة مرافق مستشفى 
الوالدة

وب��ن د.مه��دى �أن��ه مت حو�سب��ة �لعيادة 
�خلارجية للوالدة وتفعيل نظام �لتفويج 
للح��االت م��ن خ��الل �حلج��ز �مل�سب��ق من 
مر�كز �لرعاي��ة �الأولي��ة ومر�كز وكالة 
�لغوث"�الأونرو�"،مم��ا �ساه��م ب�سكل كبر 
يف تنظي��م �لعمل وع��دم تكد�ص �حلاالت 

وتقليل فرة �نتظار �ل�سيدة.
رب��ط  عل��ى  �لعم��ل  ج��ارى  �إن��ه  وق��ال 
�لربنام��ج �ملحو�س��ب للعي��ادة �خلارجي��ة 
للوالدة برب�مج �لرعاية �الأولية للعناية 

باحلو�مل.
م��ا �الإ�ساف��ة �جلديدة بعد �نته��اء مبنى 

�لوالدة بالكامل وت�سغيله؟
يوؤك��د د. مهدى عل��ى �أنه �سيت��م �النتهاء 
م��ن �سر�ء خدمات �لوالدة م��ن �ملوؤ�س�سات 
م��ع  �لعالق��ة  ذوى  �الأهلي��ة  �ل�سحي��ة 
�لتو�سع��ة �ل�سريري��ة �لت��ي �ست�س��ل �إىل 

�سرير.  200

"مهدى": أكثر من "15 ألف" والدة  عام 2019 

منتصف 2020.. مبنى الوالدة الجديد بمجمع الشفاء
 نقلة نوعية لخدماتها 
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غزة- �آالء �لنمر- �لر�أي:
ت�سج مو�ق��ع �لتو��سل �الجتماعي 
باخل��رب �ل��و�رد م��ن م�س��ايف �الأردن 
�ملخت�سة يف ع��الج �أمر��ص �لعيون، 
و�ل��ذي يحمل بن طيات��ه تو�سيفًا 
�لي�س��رى  �لع��ن  حلال��ة  نهائي��ًا 
مبا�س��رة  غ��از  بقنبل��ة  �مل�ساب��ة 
لل�سحف��ي �مل�س��ور عطي��ة دروي���ص 
و�لتي فق��دت �الإب�سار ب�سكل نهائي 
وو�سلت حال��ة عجزها عن �لروؤية 

بن�سبة 100%.
�ل�سحف��ي �مل�س��ور �ل��ذي يعم��ل يف 
�لفل�سطيني��ة"  "�ل��ر�أي  وكال��ة 
عطي��ة دروي���ص كان على عل��م �أنه 
تغطي��ة  مي��د�ن  ت�س��دره  مبج��رد 
وف��ك  �لع��ودة  م�س��ر�ت  �أح��د�ث 
�حل�س��ار �سيعر���ص حيات��ه للخطر 
يف �أي حلظة، �إال �أنه رغمًا عن ذلك 

مل يتو�ن��ى حلظة ع��ن �لتو�جد يف 
�أر�ص �مليد�ن �مل�ستعل��ة باالأحد�ث، 
لي�ساب خاللها بقنبلة غاز مبا�سرة 
يف عين��ه �لي�سرى تعم��دً� من قو�ت 
�ملتمركزة  �ال�سر�ئيل��ي  �الحت��الل 

على �حلدود.
حت��رم  �لت��ي  �لدولي��ة  �لقو�ن��ن 
�ل�سحاف��ة  �العت��د�ء عل��ى مهن��ة 
و�لتع��دي على �أ�سح��اب تلك �ملهنة 
�حلرة العتبار�ت دولية، مل ت�سفع 
يف  بالع��الج  "دروي���ص"  لل�سحف��ي 
م�ست�سفي��ات �لد�خل �ملحت��ل رغمًا 
ع��ن �إ�سابته �ملبا�س��رة وهو يرتدي 
علي��ه  �ملخط��وط  �ل�سحف��ي  زي��ه 

.Press كلمة
�إ�ساب��ة �ل�سحف��ي عطي��ة دروي�ص 
لدي��ه  د�سن��ت  �لي�س��رى  عين��ه  يف 
رحالت عالج ال نهاية لها يف �لدول 

ق�س���ص  معه��ا  وب��د�أت  �ملج��اورة، 
�ملعان��اة يف �خل��روج م��ن مع��رب رفح 
�ل��ربي �لذي يتمت��ع باأعلى درجات 
�أم��ام  �النتظ��ار  وط��ول  �ملعيق��ات 
�أبو�به �ملكد�سة باحلاالت �ملر�سية 

وطلبة �جلامعات.
رغم��ًا عن ذلك مل تتوقف �لر�سالة 
ومل تك��ن �الإ�سابة لع��ن �ل�سحفي 
�أودته لطري��ق �لنهاية على �سعيد 
للم�س��ور  �حل��ر  �ل�سحف��ي  �لعم��ل 
عطي��ة دروي�ص، ب��ل دفعته للمزيد 
م��ن ب��ذل �جله��د يف �لك�س��ف ع��ن 
�جلر�ئ��م �ملرتكب��ة بح��ق �لق�سية 
�لفل�سطيني��ة و�سعبه��ا �لفل�سطيني 

�الأعزل.
�إ�ساب��ة  عل��ى  �الأول  �لع��ام  م�س��ى 
�ل�سحف��ي دروي���ص بعينه قب��ل �أن 
تتو�س��ل �لفحو�س��ات باإعالن عجز 

عينه عن �لروؤي��ة متامًا، وبن تلك 
�لرح��الت �لعالجي��ة �لت��ي �سمل��ت 
م�سايف �الأردن وم�سر فقد فاز بعدد 

من �جلو�ئز �لدولية.
ويف �إكمال��ه مل�س��رة عالج��ه �لت��ي 
بن��ى عليها �أماًل يف ��س��رد�د �سحة 
عين��ه ولو بن�سبة قليلة، فقد تلقى 
بع��د فحو�س��ات  "دروي���ص" خ��ربً� 
�أجر�ها يف م�س��ايف �الأردن بفقد�نه 
�لب�سر يف عينه �لي�سرى ب�سكل تام 
متاأثرً� باإ�سابته بقنبلة غاز �ألقاها 
�الحتالل خ��الل تغطيته فعاليات 

م�سر�ت �لعودة �سرق غزة.
عد� عن �جته��اده يف عمل عدد من 
�ملعار�ص �خلا�سة بت�سوير عد�سته 
و�لت��ي حمل��ت ر�سائ��ل مبا�س��رة يف 
�إي�س��اح م�ساه��د و�س��ور �النتهاكات 
و�س��د  �ل�سحفي��ن  �س��د  �ملمار�س��ة 

�حلقيقة ذ�تها.
لالأف��الم  �لع��ودة  جائ��زة  وكان��ت 
�لت��ي  �جلو�ئ��ز  �آخ��ر  �لوثائقي��ة 
ح�س��ل عليه��ا يف عمل��ه �ل�سحف��ي 
�ل��ذي  �مل�سابق��ة  يف  �مل�س��ارك 
�حلقيق��ة"،  "ر�س��ل  عن��و�ن  حم��ل 
و�لذي يحاك��ي معان��اة �ل�سحفين 
عمله��م  �أثن��اء  �لفل�سطيني��ن 

�مليد�ين.
�الإ�سر�ئيل��ي  �الحت��الل  �أن  يذك��ر 
و�س��ع ��ستهد�ف عي��ون �ل�سحفين 
طائل��ة  حت��ت  منه��م  و�مل�سوري��ن 
��ستهد�فات��ه �ملمنهج��ة لثنيهم عن 
تغطية �الأحد�ث وك�سف �حلقيقة، 
وكان منهم �ل�سحف��ي معاذ عمارنة 
يف �ل�سف��ة �ملحتلة و�ل�سحفي عمار 
م�س��ر�ن يف قط��اع غ��زة و�ل�سحفي 

عطية دروي�ص.

بعد عام على إصابته

مصور “الرأي” عطية درويش.. يدفع عينه ثمنًا للحقيقة
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غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
رعاي��ة  حتفه��م  نه��ار  لي��ل  يعمل��ون 
�لرحم��ن، وال يعرف��ون للر�ح��ة طعم��ا، 
يت�سلم��ون مهامه��م �مللق��اة عل��ى عاتقهم 
دون كل��ل �أو ملل، ينطلقون �إىل �أعمالهم 
ب�سرع��ة �لريح مرتدين زيه��م �لر�سمي، 
ويحفظ��ون �أبن��اء وطنهم م��ن �حلر�ئق 
غ��ر �آبه��ن باأل�سن��ة �لن��ر�ن �لت��ي ق��د 

تطال �أحدهم.
�ساع��ات طويل��ة م��ن �لعم��ل وحماول��ة 
�خم��اد �لن��ر�ن �لت��ي ق��د ت�س��ب يف �أي 
م��كان �س��و�ء من��زل �أو حم��ل �أو من�س��اأة 
عالق��ن،  �أ�سخا���ص  �إنق��اذ  �أو  جتاري��ة، 
فج��ل همه��م ه��و �نق��اذ �أرو�ح �ملو�طنن 

و�سمان �سالمتهم وممتلكاتهم.
هك��ذ� ه��م رج��ال �لدف��اع �مل��دين.. م��ن 
مهم��ة  وم��ن  �أخ��رى،  �إىل  �إنق��اذ  مهم��ة 
�إطفاء ملهمة �أخ��رى مماثلة دون دقائق 
من �لر�حة، وهم بذلك يكونو� يف �سر�ع 
د�ئم مع �حلر�ئق و�أل�سنة �لنر�ن د�خل 

�ملنازل.
وال يتوق��ف عمل رج��ال �لدف��اع �ملدين 
هن��ا، ففي ح��االت �ملنخف�س��ات �جلوية 
جتده��م عل��ى �أهب��ة �ال�ستع��د�د للقيام 

الأي  تام��ة  جهوزي��ة  وعل��ى  بعمله��م، 
ح��دث �أو ط��ارئ، وتب��ن ذل��ك من خالل 
دور �أف��ر�د �لدف��اع �ملدين خ��الل �الأيام 
�ملا�سي��ة �لت��ي ��ستدت فيه��ا �ملنخف�سات 
�جلوي��ة وال ت��ز�ل حت��ى �الآن م�ستمرة، 
حي��ث �خالء �لكث��ر من �لعائ��الت �لتي 
غرقت منازلها جر�ء �الأمطار �لغزيرة.

جهوزية تامة
�لناطق با�سم جه��از �لدفاع �ملدين بغزة 
ر�ئد �لده�سان �أكد �أنهم من باب �ملتابعة 
لالأر�س��اد �جلوية فقد �أعلنو� �ال�ستنفار 
�لطو�ق��م  م�ست��وى  ورف��ع  و�جلهوزي��ة 
و�الأف��ر�د، وحتدي��د �الأماك��ن �لت��ي من 

�ملمكن �أن تتعر�ص للغرق.
خا���ص  حدي��ث  يف  �لده�س��ان  وق��ال 
ل�"�ل��ر�أي": مت تفق��د �ملع��د�ت �لالزمة، 
ولدين��ا خطة متكامل��ة ومتجان�سة، ويف 
كل منخف�ص يتم جتهيز دوريات متنقلة 
ومتابعة �الأماكن �لتي يوجد بها �رتفاع 
يف من�س��وب �ملي��اه"، م�س��ر� عل��ى �أن��ه يف 
للمو�طن��ن  ح��ال وج��ود خط��ر ميك��ن 

�الت�سال على �لرقم �ملجاين 102.
�مل��دين  �لدف��اع  طو�ق��م  دور  وح��ول 

و�ملخاطر �لتي يو�جهونها خالل عملهم، 
�أو�سح �أن �لطو�قم تعمل مبهنية عالية، 
�ل��زي  �الإطف��اء  رج��ل  يرت��دي  حي��ث 
�خلا���ص و�خل��وذة وكمام��ة �الك�سجن، 
الفتا �إىل �نه من �لنادر ما تخرج �الأمور 
ع��ن �ل�سيط��رة، ولكن��ه يت��م تفاديها يف 

نف�ص �لوقت.
وفيم��ا يتعلق باملعيق��ات، �أ�ساف:" لدينا 
كادر يعم��ل بروح �لفري��ق �لو�حد، وهو 
ما يخفف من حدة �أي �سعوبات"، منوها 
�إىل �أن �جلان��ب �الإ�سر�ئيل��ي مين��ع من��ذ 
�أك��رث م��ن 12 ع��ام �إدخ��ال �أي �سي��ار�ت 

جديدة خا�سة بالدفاع �ملدين.
وتاب��ع قول��ه:" يوج��د لدين��ا بغزة 17 
موقع للدف��اع �ملدين، يف كل موقع �سيارة 
��سع��اف و�سي��ارة �إطف��اء و�سي��ارة �نقاذ، 
وهي قليل��ة باملقارنة باملو�قع �ملوجودة، 
وجميعها متهالكة مر عليها �أكرث من 20 

عاما".

71 مهمة بثالثة أيام
وخالل �أيام �ملنخف�ص �لذي �سرب قطاع 
غ��زة منذ نهاية �الأ�سب��وع �ملا�سي، نفذت 
طو�ق��م �ملديرية �لعام��ة للدفاع �ملدين 

�لفل�سطيني 71 مهم��ة على مد�ر ثالثة 
�أيام.

ع��ن  �س��ادر  �إح�سائ��ي  تقري��ر  و�أو�س��ح 
�لدف��اع �مل��دين �أن �مله��ام �لت��ي نفذته��ا 
طو�ق��م �ملديرية خالل �الأي��ام �لثالثة 
�ملا�سي��ة �سملت 27 مهم��ة �إطفاء، و17 

مهمة �إنقاذ، و27 مهمة �إ�سعاف.
ولف��ت �لتقري��ر �إىل �أن طو�ق��م �لدف��اع 
ت عملية  �مل��دين يف حمافظ��ة رف��ح نف��َذّ
�سفط مي��اه �الأمطار يف ع��دد من �ملنازل 
يف منطق��ة �ل�سيام��ات �سم��ال �ملحافظة 
جن��وب قط��اع غ��زة، فيم��ا متكن��ت م��ن 
�سحب عدد من �ملركبات غرقت يف بركة 
�لنجيلي غرب �ملدين��ة جر�ء �ملنخف�ص 

�جلوي.
يف  �مل��دين  �لدف��اع  طو�ق��م  �أن  وذك��ر 
حمافظ��ة خانيون���ص نف��ذت ع��دة مهام 
�إنق��اذ النهي��ار �أل��و�ح زينك��و م��ن منازل 
�جل��وي،  �ملنخف���ص  ج��ر�ء  �ملو�طن��ن 
باالإ�سافة النهي��ار جدر�ن منزل يف حي 

�الأمل.

1260 مهمة
ت  نف��َذّ  ،2019 �ملا�س��ي  �لع��ام  وخ��الل 

طو�ق��م �لدفاع �مل��دين مبحافظة �سمال 
غ��زة 1260 مهم��ة، تنوع��ت ب��ن مهام 
�إطفاء و�إنقاد و�إ�سعاف ودور�ت تدريبية 

ومتابعة للم�سانع و�ملن�ساآت.
وبلغ��ت مهام �الطفاء 327 مهمة، بينما 
نف��ذت طو�قم �النق��اذ 82 مهمات �نقاد 
و�سمل��ت �سح��ب �سي��ارة و��سن��اد حريق، 

وفتح �سقق مغلقة على �أطفال.
و�ىل جان��ب ذلك، نفذت ِف��رق �ال�سعاف 
و�لطو�رئ 314 مهم��ة الإنقاذ �ملو�طنن 
�لط��رق  وح��و�دث  �حلر�ئ��ق  نتيج��ة 
وحاالت مر�سية وغرها، فيما نفذ ق�سم 
�لتدري��ب 35 دورة ��ستهدف��ت �لط��الب 
و�حلكومي��ة  �ملجتمعي��ة  و�ملوؤ�س�س��ات 

��ستفاد منها 6919 مو�طن.
ويف �الإط��ار ذ�ت��ه، نف��ذ ق�س��م �ملتابع��ة 
ج��والت  م��ن   502 ع��دد  و�لتفتي���ص 
�لتفتي���ص وج��والت �أم��ن و�سالم��ة على 
�مل�سان��ع و�ملن�س��اآت و�حل��رف مبحافظ��ة 

�ل�سمال.
جدير بالذكر، �أن طو�قم �لدفاع �ملدين 
على مد�ر �ل�ساعة على �أهبة �ال�ستعد�د 
لتلبي��ة ��ستغاث��ات ون��د�ء�ت �ملو�طنن 

على �لرقم �ملجاين 102.

رجال الدفاع المدني.. 
يواجهون الخطر ليمنحوا غيرهم األمان
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غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
قبل �أن ت�سر عق��ارب �ل�ساعة �إىل 
�ل�سابعة �سباح��ا، يجل�ص �ل�ستيني 
�أب��و �سال��ح �جلم��ل كعادت��ه �أم��ام 
�ل��ذي  و�لفو�ك��ه  �خل�س��ار  حم��ل 
ميتلك��ه يف خمي��م �ل�ساط��ئ بغزة، 
وبجو�ره موقد �لن��ار �لذي يغذيه 
قطع��ة،  قطع��ة  �خل�س��ب  بقط��ع 
فيزي��د ��ستعالها وتتوهج حتى �أنها 

جتذب �نتباه �الآتي من بعيد.
يف  �ليومي��ة  �سال��ح  �أب��و  جل�س��ات 
�ساعات �ل�سباح حي��ث �جلو �سديد 
�ل��ربودة، بجان��ب �لن��ار و�حلطب، 
و�أ�سح��اب  جر�ن��ه  م��ع  جتمع��ه 
�ملج��اورة،  و�ملح��ال  �لدكاك��ن 
�الأحادي��ث  �أط��ر�ف  ويتجاذب��ون 
�ملختلف��ة م��ا ب��ن �سح��ك وت�سلية 

و�إفادة.
�ل��ذي  �لوحي��د  �سال��ح  �أب��و  لي���ص 
�لتدفئ��ة  �أج��ل  م��ن  �لن��ار  ي�سع��ل 
حي��ث  �لب��اردة،  �الأج��و�ء  ب�سب��ب 
ي�سطر �لكث��ر من �ملو�طنن �لذين 

يعانون ظروفا �سعبة الإ�سعال �لنار 
و�لفحم م��ن �أجل �لتدفئة، خا�سة 
يف ظ��ل �نقط��اع �لتي��ار �لكهربائ��ي 
لي��ال  متو��سل��ة  �ساع��ات  لثم��اين 

ونهار�.

مواقد نار للتدفئة
�الأخ��رى،  ه��ي  حم�س��ن  حمم��د  �أم 
تق��وم باإ�سع��ال �لن��ار يومي��ا د�خل 
منزلها به��دف �لتدفئة، خا�سة �أن 
ج��زءً� كبرً� م��ن منزله��ا مك�سوفا، 
لتي��ار  �أبناءه��ا  يعر���ص  م��ا  وه��و 

�لهو�ء �لقوي.
حدي��ث  يف  حمم��د  �أم  تق��ول 
ل�"�لر�أي":" يق��وم �أبنائي باإ�سعال 
م��ن  �لن��ار يف ح��ال وج��ود كمي��ة 
ويف  جمع��ه،  مت  �ل��ذي  �حلط��ب 
ح��ال مل يتو�ج��د �حلط��ب، فاإنني 
�أق��وم ب�س��ر�ء �لفح��م م��ن �ل�سوبر 
تتخ��ذ  �أنه��ا  مو�سح��ة  مارك��ت"، 
�لت��ي  �ل�سالم��ة  �إج��ر�ء�ت  كاف��ة 
تتعل��ق بالتهوية �جلي��دة، باعتبار 

�أن ج��زءً� م��ن منزلها في��ه فتحات 
تهوية و��سعة. 

ويتج��ه �لكثر من �ملو�طنن د�خل 
�ملح��ال  �أ�سح��اب  و�أي�س��ا  �لبي��وت 
�س��ر�ء  �ىل  �ملتو��سع��ة  �لتجاري��ة 
�أكيا���ص �لفح��م، �أو �قتناء �حلطب 
�ملجف��ف و��سعاله به��دف �لتدفئة، 
خا�س��ة يف ظل ت��و�ىل �ملنخف�سات 
�جلوية �سديدة �لربودة، و�نقطاع 

�لتيار �لكهربائي.
وتنت�سر يف ه��ذه �الأجو�ء �لباردة، 
و�لدكاك��ن  �لتجاري��ة  �ملح��ال 
مقدم��ة  يف  ت�س��ع  �لت��ي  �ل�سغ��رة 
ب�سطاته��ا �أكيا���ص �لفح��م �الأ�سود 
به��دف بيع��ه للمو�طن��ن، حيث �أن 
هذه �الأج��و�ء �الأك��رث رو�جا لبيع 

�لفحم.

تحذيرات هامة
�مل��دين  �لدف��اع  وتوج��ه مديري��ة 
بغ��زة م��ر�رً� وتك��ر�رً�، حتذي��ر�ت 
للمو�طنن لتفادي وقوع �حلو�دث 

و�حلر�ئ��ق ج��ر�ء ��سع��ال �ملد�فئ 
ومو�قد �لنار د�خل �ملنازل.

ويوؤكد مدير عمليات �لدفاع �ملدين 
بغ��زة ر�ئ��د �لده�س��ان، �أن �لدف��اع 
�ملدين لديه مو��سم يتم من خاللها 
توجي��ه ن��د�ء�ت للمو�طنن الأخذ 
و�حل��ذر  �حليط��ة  درج��ات  �أعل��ى 
ف�س��ل  يف  خا�س��ة  �ل�سدي��د�ن، 

�ل�سيف و�ل�ستاء.
حدي��ث  يف  �لده�س��ان  ويق��ول 
�سرب��ة  �تخذن��ا  ل�"�ل��ر�أي": 
ف�س��ل  حل��ول  م��ع  ��ستباقي��ة 
�ل�ست��اء، فدره��م وقاي��ة خ��ر م��ن 
قنط��ار ع��الج، ووجهن��ا حتذير�ت 
للمو�طن��ن ب�سرورة �أخذ �لتد�بر 

�لالزمة ملنع حدوث �أي حر�ئق ".
وفيم��ا يتعلق باإ�سع��ال مو�قد �لنار 
ي�سي��ف:"  للتدفئ��ة،  و�ملد�ف��ئ 
�ملطلوب مر�قب��ة �ملدفاأة با�ستمر�ر 
وعدم �لذه��اب للنوم وهي م�ستعلة 
�أو  حري��ق  ح��دوث  م��ن  خوف��ا 
�ختن��اق، �ىل جان��ب ع��دم و�س��ع 

�لفحم يف �أماكن مغلق��ة، و�النتباه 
�ىل  �إ�ساف��ة  �لكهرب��اء،  الأ�س��الك 

تهوية �ملكان ب�سكل جيد".
وح��ول وجود �أي م�سكلة و�جهتهم، 
يو�س��ح �لده�س��ان �أن مو�ق��د �لن��ار 
ت�سب��ب م�سكل��ة لهم، الأنه��ا تت�سبب 
يف �إح��د�ث حر�ئ��ق د�خ��ل من��ازل 
�أف��ر�د  �أن  �إىل  الفت��ا  �ملو�طن��ن، 
�لدفاع �مل��دين يتعامل��ون يوميا مع 
ح��االت كث��رة م��ن �حلر�ئ��ق، و�أن 
�لن�سبة �لعليا حلدوث �حلر�ئق هي 
ب�سب��ب �لتحميل �لز�ئ��د للكهرباء 

�أو حدوث متا�ص كهربائي.
ويع��اين قط��اع غزة من��ذ 13 عاما 
�أزم��ة كهرب��اء كب��رة، عق��ب  م��ن 
ق�س��ف �الحت��الل ملحط��ة تولي��د 
�لقط��اع  يف  �لوحي��دة  �لكهرب��اء 
منت�س��ف ع��ام 2006، وهو ما دفع 
� �إىل �الأه��ايل للعي���ص وفق جدول 
�ساع��ات   8 بو�ق��ع  يوم��ي،  توزي��ع 
و�س��ل للتي��ار �لكهربائ��ي مقاب��ل 8 

�ساعات غياب. 

الدفاع المدني وجه تحذيرات للمواطنين

موقد النار..رفيق فقراء غزة لمقاومة هجمات البرد
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كيف تحافظ على صحة العظام والمفاصل

يزد�د �أمل �لع�سالت و�ملفا�سل يف ف�سل 
�ل�ست��اء ق��د يك��ون ذلك لع��دم ح�سول 
�جل�س��م على كمية كافي��ة من فيتامن 
د �ل��ذى يع��زز �سحة �لعظ��ام ويحميها 
يك��ون  وق��د  و�الأمل،  �اللتهاب��ات  م��ن 
ذل��ك نتيجة �ل��ربد �ل�سديد يف �جل�سم 
�أو �س��وء �لتغذي��ة وغرها م��ن �مل�ساكل 
�ملختلف��ة �لت��ي ت�سب��ب �أمل �لع�س��الت 
موق��ع   ذك��ره  مل��ا  ووفق��ا  و�ملفا�س��ل، 
بع���ص  هن��اك  ف��اأن   unlockfood
�لن�سائ��ح �لتي يج��ب �تباعها يف ف�سل 

�ل�ست��اء للحف��اظ عل��ى �سح��ة �لعظام 
وهى:

ن�سائ��ح للحف��اظ على �سحة 
�لعظام يف ف�سل �ل�ستاء 

1:ين�س��ح باالهتم��ام بتن��اول �لطعام 
ن�سب��ة  عل��ى  يحت��وى  �ل��ذى  �ل�سح��ى 
و�لعنا�س��ر  �لفيتامين��ات  م��ن  عالي��ة 
�لغذ�ئية ومنه �لفو�ك��ه و�خل�سرو�ت 

ومنتجات �الألبان.
�لتماري��ن  مبمار�س��ة  2:�الهتم��ام 

�لريا�سي��ة يوميا، فالريا�س��ة ت�ساعد 
على تعزيز �سح��ة �لع�سالت و�ملفا�سل 
وحتمي��ك من زي��ادة �لوزن �لت��ي توؤثر 

على �ملفا�سل.
�لت��ي  �الأطعم��ة  بتن��اول  3:ين�س��ح 
حتت��وى على ن�سبة عالي��ة من فيتامن 
م��ن  يعان��ون  مل��ن  وخ�سو�س��ا  و�س��ى  د 
فه��ى  و�اللتهاب��ات  �ملفا�س��ل  م�س��اكل 
�لعظ��ام  �سح��ة  تعزي��ز  عل��ى  تعم��ل 
ه��ذه  وم��ن  �له�سا�س��ة  م��ن  و�لوقاي��ة 
�الأطعمة " �لربوكلى، �ل�سبانخ، �للفت، 

�لربتقال، �لفر�ولة".
�مل�سروبات  تن��اول  بتجنب  ين�س��ح   :4
�لت��ي حتت��وى عل��ى ن�سب��ة عالي��ة م��ن 
م��ع  و�لقه��وة  �ل�س��اى  مث��ل  �لكافي��ن 
جتنب تن��اول �مل�سروبات �لغازية، فهى 
ت�سب��ب �مل يف �لعظ��ام وخل��ل يف ن�سبة 

�لكال�سيوم يف �جل�سم.
د�فئة  مبي��اه  باال�ستحم��ام  5:ين�س��ح 
فه��ى حت��د م��ن �أمل و�لته��اب �ملفا�س��ل، 

كما �نه ي�ساعد على ت�سكن �الأمل.
�لغذ�ئى  �لنظ��م  بتناول  6:�الهتم��ام 

�ل��ذى يحت��وى عل��ى ن�سب��ة عالي��ة من 
و�حللي��ب  �لبي���ص  ومنه��ا  �لكال�سي��وم 
و�لقرنبي��ط  و�جل��نب  و�لزب��ادى 

و�لفو�كه �ملجففة".
ال  �لعظ��ام  �سح��ة  عل��ى  7:للحف��اظ 
ب��د م��ن �نقا���ص �ل��وزن و�لتخل���ص من 
�ل�سمن��ة �ملفرط��ة �لت��ي يعان��ى منه��ا 
�لكث��رون وذل��ك ع��ن طري��ق ممار�سة 
غذ�ئ��ى  نظ��ام  و�تب��اع  �لريا�س��ة 
�سحى خ��اىل من �لده��ون و�ل�سكريات 

�لكثرة.

غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
ينتظ��ر  ر�سم��ي  طل��ب  �آالف  �لثالث��ة  قر�ب��ة 
�لقب��ول بن تكد�ص و�زدح��ام مللفات �ملتقدمن 
من �ل�سب��اب على �لرب�م��ج �ل�سنوية �لتي تعلن 
عنه��ا مر�ك��ز �لتدري��ب �ملهن��ي �ملوزع��ة عل��ى 
خم���ص مناط��ق من �لقط��اع، فيم��ا ال ت�ستطيع 
تل��ك �ملر�ك��ز ��ستيع��اب �أك��رث م��ن �ستمئ��ة من 

�لطالب �ملتقدمن يف مقاعدها.
هذ� �لعجز �لكبر يح��ول بن مر�كز �لتدريب 
وب��ن �ملتقدم��ن لالن�سم��ام للرب�م��ج �ملتنوعة 
و�ل�سو�غ��ر  �ملهني��ة  �النتم��اء�ت  بح�س��ب 
�حلياتي��ة و�حتياج��ات �ل�س��وق، كم��ا ت�سعف 
كفاءة �الأد�ء ل��دى �ملر�كز بكونها متنح درو�سا 

مكثف��ة لطلبته��ا الأع��د�د �أي�س��ا ف��وق �لق��درة 
�ال�ستيعابية.

مدي��ر ع��ام �لتن�سيق ب��ن �ملديري��ات يف وز�رة 
�لعم��ل ماه��ر �أبو ري��ا، حتدث ل�"�ل��ر�أي" حول 
مر�ك��ز �لتدري��ب �ملهني وحم��اوالت تطويرها 
و��ستح��د�ث �آالت وماكين��ات وبر�م��ج مو�كبة 
جدي��دة تو�ئم مر�حلة �لتق��دم �لتكنولوجي، 
و�أو�سح بع�سا من �آليات �الإمد�د�ت و�مل�ساهمات 
�لدولي��ة �مل�ساع��دة يف تطوي��ر ه��ذه �ملر�ك��ز 

لتو�سيع رقعة ��ستيعابها لكال �جلن�سن.
ويف �إطار �لتحديث و�لتطوير �مل�ستمرين، فقد 
�أ�سي��ف ق�سمن جديدي��ن �إىل مر�كز �لتطوير 
�ملهن��ي مرتبط��ة بالتخ�س�س��ات �اللكروني��ة، 

كق�س��م �حلا�س��وب يف مرك��ز �لتدري��ب �ملهن��ي 
�آخ��ر  ق�س��م  و�إ�ساف��ة  مبحافظ��ة خانيون���ص، 
�ل�سم��ال،  منطق��ة  مهن��ي  تدري��ب  يف  جدي��د 

بح�سب �أبو ريا.
و�لتحدي��ث  �لتطوي��ر  �أن  ري��ا  �أب��و  و�أو�س��ح 
و�خلط��ط و�لرب�م��ج �ملع��دة جله��ا تركز على 
غ��زة  مدين��ة  ف��رع  �ل�سافع��ي  �الإم��ام  مرك��ز 
�ملتو�س��ط لقط��اع غزة، وهو �أح��د �أكرب �ملر�كز 
�ل��ذي يتلق��ى �أك��رب ع��دد م��ن �ملتقدم��ن ومن 
�لطلب��ة �ل��ذي يع��رون حاجاته��م ورغباتهم 
للمرك��ز بكون��ه يتو�س��ط �أكرث �ملناط��ق كثافة 
�سكاني��ة. وبح�سب ما قاله �أب��و ريا، فاإن �لعمل 
يج��ري من قب��ل ك��و�در وز�رة �لعمل من خالل 

�لربي��ط و�لت�سبيك من جه��ات ممولة دولية، 
ح��ول ما يرتقي باإمكان��ات �ملر�كز �ملهنية على 
نطاق �لكو�در �لب�سري��ة و�ملاكينات وحتديثها 

بح�سب �حلاجات و�الأولويات.
وم��ا يج��در �الإ�س��ارة �إليه، هو �حت��و�ء مكاتب 
وز�رة عل��ى �لعم��ل عل��ى ثل��ة م��ن �لكف��اء�ت 
�خلارج��ي،  �لع��امل  �خ��ر�ق  ت�ستطي��ع  �لت��ي 
م��ع  و�لت�سبي��ك  �لربي��ط  و��ستطاعته��م 
دو�ئ��ر �لدع��م و�لتمويل، �س��و�ء عرب عالقات 
�سخ�سي��ة �أو حت��ى ر�سمي��ة، م�ست��دركا �أبو ريا 
بقول��ه "�النق�س��ام و�لو�سع �ل�سيا�س��ي �لر�هن 
ه��و �لعائق �لكب��ر �أمام تل��ق �لتمويل و�لدعم 
و�مل�سان��دة �لالزم��ة لكافة �مل�ساري��ع �ملعرو�سة 

على �جلهات �ملانحة".
�ل�سنوي��ة  �لروؤي��ة  وبح�س��ب  �لعم��ل  وز�رة 
و�خلط��ة �ملتبع��ة �سمن��ت خاللها نقط��ة تهتم 
ب��اأد�ء وتطوي��ر مر�ك��ز �لتطوي��ر �ملهن��ي، من 
خالل �لع��زم على �إن�ساء وتطوي��ر مركز مهني 
جدي��د �سم��ال �لقط��اع بو�ق��ع �أربع��ة �أق�س��ام 
مت��درب،  خالل��ه70  م��ن  ي�ستفي��د  مهني��ة، 
بتمويل م��ن موؤ�س�سة �ل���UNDP، وبالتعاون 
�الأمل��اين GIZ. �أدرج��ت وز�رة �لعم��ل �سم��ن 
�لروؤي��ة �ل�سنوي��ة �ملعمول به��ا، �أنه��ا �ستح�سن 
خمرج��ات مر�ك��ز �لتدري��ب �ملهن��ي، من خالل 
تاأهيل ق��در�ت �ملدربن عل��ى منهجيات �لتعلم 

�حلديث.

بتمويل من جهات مانحة

"العمل" مساٍع جادة لتطوير كفاءة التدريب المهني للشباب
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كتب: �سامي جاد �هلل
�أطف��ال �سغار م��ن ذوي �الإعاقة، متالزمة 
عل��ى  ترت�س��م  �لب�سم��ة  و�لتوح��د،  د�ون 
وجوهم.. يتعلم��ون و يلعبون .. يفرحون 
وميرح��ون م��ع �أقر�نهم �لطلب��ة �لعادين 
�ملد�ر���ص  و�ساح��ات  �ل�سفي��ة  �لغ��رف  يف 

�حلكومية بغزة...
و�لتعلي��م  �لربي��ة  وز�رة  �حت�سنته��م 
للحي��اة  �الأم��ل  ومنحته��م  بغ��زة  �لع��ايل 
و�لعل��م و�مل�ستقب��ل؛ فلق��د عينت �ل��وز�رة 
لكل طالب منه��م معلم و�حد ي�سمى "معلم 
�لظل" يرعى �لطالب يف �لف�سل و�ملدر�سة 
من جمي��ع �لنو�حي �لتعليمي��ة و�لنف�سية 
و�ل�سلوكي��ة و�حلياتية ب�س��كل عام، حيث 
بل��غ عدد معلم��ي �لظل 11 معلم��ًا ومعلمة 
يقدمون �لرعاي��ة ل13 طالبًا وطالبة يف 

عدة مد�ر�ص بالقطاع.
وبالرغ��م م��ن �ل�سعوبات و�حل�س��ار �إال �أن 
وز�رة �لتعلي��م تب��دع يف �أ�ساليب �لتدري�ص 
�لعاملية وتطبق جتربة معلم �لظل ..معلم 

لكل طالب..
�لع��ايل  و�لتعلي��م  �لربي��ة  وز�رة  وكي��ل 
�لدكتور زياد ثاب��ت يقول:" تعين معلمي 
�لظل ياأتي �سمن �لروؤية �حلديثة للوز�رة 
يف �لتعام��ل مع ذوي �الحتياجات �خلا�سة 

وتوفر �لتعليم �ملنا�سب و�ملي�سر لهم.
وي�سي��ف:" من مهمات معل��م �لظل تقدمي 
�لتدري���ص �لف��ردي للطلبة فئ��ة متالزمة 
د�ون و�لتوحد �لب�سيط �لذين مت دجمهم 
يف �لف�س��ول و�ملد�ر�ص، وتق��دمي �مل�ساعدة 
للمعلم �لع��ادي يف تدري�سهم ، فمعلم �لظل 
م�ساع��د تعليمي يعمل مبا�س��رة مع �لطفل 
خالل �سنو�ت �لدر��سة يف �ملدر�سة، ويكون 
حلقة �لو�سل بن �ملعل��م �لعادي و�لطالب 

و�الأ�سرة.
من جهته يو�سح نائ��ب مدير عام �الإر�ساد 
و�لربية �خلا�سة خالد �أبو ف�سة �أن معلم 
�لظل ياأتي من �لتز�م �لوز�رة �لكبر جتاه 
فئة �لطلب��ة ذوي �الإعاق��ة وتاأكيدً� على 
نه��ج �لتعلي��م �جلام��ع �لذي تتبن��اه، حيث 

يت��م �سنوي��ًا دم��ج ع��دد م��ن �لطلب��ة ذوي 
�لظاه��رة و�خلفي��ة وتق��دمي  �الإعاق��ات 

�خلدمات �لتعليمية و�لتاأهيلية لهم.
وي�سي��ف : م��ن خ��الل �ملتابع��ة جن��د �أن 
هن��اك تقدم��ًا يف �مل�ستوي��ات �لتح�سيلي��ة 
للطلبة �لذين يتم رعايتهم من قبل معلمي 
�لظ��ل، فنحن ن�سعى لالأخ��ذ باأيدي هوؤالء 

�لطلبة وتعليمهم وفتح �مل�ستقبل �أمامهم.

التكيف في البيئة 
المدرسية

مهم��ات كث��رة يقوم بها معل��م �لظل منها: 
تق��دمي �ل�س��رح و�ملعلوم��ات �لت��ي يقدمها 
�ملعل��م �لع��ادي �إىل طلب��ة ذوي �الإعاق��ة 
�لطف��ل  وم�ساع��دة  خمتلف��ة،  بط��رق 
عل��ى �لتكي��ف يف �ملدر�س��ة و�لتو��س��ل م��ع 

�الآخرين.
كم��ا يق��وم بتقدمي كل م��ا يحت��اج �لطفل 
م��ن م�ساع��دة بطريق��ة �سل�سل��ة ب�سيط��ة 
كالوق��وف يف �لطاب��ور �ل�سباحي، وكيفية 

�لدخ��ول �إىل �لغرف��ة �ل�سفية، و�جللو�ص 
�ل�سب��ورة،  عل��ى  و�لكتاب��ة  �ملقع��د،  عل��ى 
�الأن�سط��ة  يف  �مل�سارك��ة  عل��ى  وتدريب��ه 
�ل�سفي��ة مث��ل رف��ع �ليدين و�خل��روج �إىل 
�ل�سبورة للكتابة و�ن�سباط �لطالب د�خل 
�لغرف��ة �ل�سفي��ة، ويف وق��ت �ال�سر�حة، 
وعند �الن�سر�ف، كم��ا ي�سرف عليه �أثناء 
تناول وجب��ه �الإفطار، و�لتاأكد من رغبته 

�أو عدمها بدخول دورة �ملياه..
وي�س��رف معل��م �لظل على �سالم��ة �لطالب 
من حي��ث حمايت��ه م��ن �ل�سع��ود لالأماكن 
�خلطرة �أو من وجوده �سمن جمموعة من 
�الأطف��ال �ملت�سمن بالعن��ف وحمايته من 
�الأطف��ال �لذين م��ن �ملمك��ن �أن ي�سيئو� له 

معنويًا وماديًا.
تق��ول معلم��ة �لظ��ل مبدر�س��ة م�سطف��ى 
حاف��ظ �الأ�سا�سية �مل�سركة رج��اء �لدرة 
و�لت��ي ترع��ى طالبة د�ون:" م��ن مهماتي 
دم��ج �لطالب��ة يف �لف�س��ل م��ع �لطالب��ات 
�الأن�سط��ة  يف  �مل�سارك��ة  يف  وم�ساعدته��ا 

و�الإذ�ع��ة �ملدر�سي��ة و�لن�سي��د �جلماع��ي 
و�لرحالت و�حل�س�ص �ل�سفية.

وم��ن �أج��ل �إجناز عمل��ه بال�س��كل �ملطلوب 
يبني معلم �لظل عالقات قوية مع �ملر�سد 
�أه��ل �لطف��ل  �لرب��وي يف �ملدر�س��ة وم��ع 
ويبق��ى على تو��سل م�ستم��ر معهم ملتابعة 
م��ا ي�ستج��د م��ن �أم��ور بخ�سو���ص �بنه��م 
كم��ا يبن��ي عالق��ات م��ع �الإد�رة �ملدر�سية 
و�ملعلم��ن و�لطلب��ة �الآخري��ن �الأ�سوي��اء 

حتى تنجح خططه ومهماته.
وهكذ� فاإن وز�رة �لربية و�لتعليم �لعايل 
بغزة ر�سمت �لب�سم��ة و�لبهجة على �سفاه 
ه��وؤالء �لطلبة �لذين يعربون عن فرحهم 

و�سعادتهم بالتعلم.. 
وت��زد�د �سعادته��م م��ع �لك��م �لو�ف��ر م��ن 
�ملمت��ع  و�لتعلي��م  و�الألع��اب  �الأن�سط��ة 
و�الهتم��ام و�ملتابع��ة به��م من قب��ل �ملعلم 
�ملر�ف��ق له��م.. معل��م �لظل..�ل��ذي ياأخذ 

باأيديهم نحو �الأمل و�مل�ستقبل..

"معلم الظل" تجربة نوعية في المدارس الحكومية بغزة
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غزة- ب�سام �لعطار- �لر�أي:
م�ساح��ة �ملوت �أو �مل��وت نف�سه، �أ�سماء 
�سغ��رة  لقطع��ة  مالزم��ة  �أ�سبح��ت 
حما�س��رة هي قط��اع غ��زة، �لتي ذ�ق 
�سكانه��ا وي��الت ح�س��ار ظ��امل، �أطبق 
حي��اة  �حلي��اة،  مناح��ي  كل  عل��ى 
�س��يء بع��د  م��ن مقوماته��ا  مل يبق��ى 
جمي��ب  وال  �حل�س��ار،  م��ن  عام��ًا   14
ل�سرخ��ات تنادي برف��ع �لظلم، حيث 
بات��ت �الأمم �سماء ال يعنيها تفا�سيل 
�لكارث��ة وحجم �ملاأ�س��اة �لتي يعي�سها 

�أكرث من مليوين �سخ�ص.  
�ملر�س��د  �أ�س��دره  جدي��د  تقري��ر 
�الإن�س��ان  حلق��وق  �الأورومتو�سط��ي 
يوؤك��د من جديد �أن �لفقر �سرب �أكرث 
م��ن ن�س��ف �س��كان قط��اع غ��زة �لبالغ 
عدده��م نحو ملي��وين ن�سم��ة، تز�مًنا 
14 عاًم��ا م��ن �حل�س��ار  م��ع �نق�س��اء 

�الإ�سر�ئيلي �ملطبق على �لقطاع.
 50 نح��و  يف  ج��اء  �ل��ذي  �لتقري��ر، 
�مل��وت"،  "م�ساح��ة  با�س��م  �سفح��ة 
ر�س��د موؤ�سر�ت �لتده��ور يف قطاعات 
�ل�سحة و�القت�ساد و�لتعليم وجو�نب 
يف  للفل�سطيني��ن  �ليومي��ة  �حلي��اة 
�س��وء تقري��ر �ساب��ق �أ�سدرت��ه �الأمم 
�ملتحدة عام 2012، وتوقعت فيه �أن 
ي�سب��ح �لقطاع مكاًنا غر قابٍل للعي�ص 

بحلول عام 2020.

عقاب جماعي
رئي���ص جمل�ص �أمن��اء �الأورومتو�سطي 
ل��الأمم  �ل�ساب��ق  �خلا���ص  و�ملق��رر 
�ملتحدة �ملعني بحالة حقوق �الإن�سان 
يف �الأر��سي �لفل�سطينية �لربوفي�سور 

ريت�سارد فولك، قال �إن �لتقرير يقدم 
�أدل��ة د�مغ��ة عل��ى كيفي��ة تقوي���ص 
�ل�سيا�س��ات و�ملمار�س��ات �الإ�سر�ئيلية 
للهي��اكل �القت�سادي��ة و�الجتماعية 

يف غزة.
ومم��ا يث��ر �لقل��ق ب�س��كل خا���ص كما 
و�ل��دول  �ملتح��دة  �الأمم  �أن  ي�سي��ف 
�الأع�س��اء ت�سم��ح له��ذه �حلال��ة م��ن 
عدم �متث��ال �الحتالل للقو�نن �لتي 
له��ا مث��ل ه��ذ� �لتاأث��ر �خلط��ر على 
�ل�س��كان �ملدني��ن باال�ستم��ر�ر لفرة 
طويل��ة، دون ب��ذل جه��د �أك��رب حلثها 
عل��ى �ح��ر�م �لقان��ون �ل��دويل ورفع 
�حل�سار ووقف جمي��ع �أ�سكال �لعقاب 

�جلماعي.
 فولك ذك��ر �أن "�لف�سيحة �الإن�سانية 
�لي��وم ت�سم��ل  �لع��امل  �لت��ي يعي�سه��ا 
�سمائ��ر  متحدي��ًة  غ��زة،  �س��كان 
�لب�سرية جمع��اء، حيث �زد�دت هذه 
�لظ��روف ق�سوة خا�سة منذ �أن فر�ص 
�الحتالل ه��ذ� �حل�س��ار �ل�سارم على 
غزة، و�ل��ذي فاقمته �أ�سكال خمتلفة 
م��ن �لقي��ود �لت��ي تفر���ص حتدي��ات 
�ملحلي��ن  لل�س��كان  ميك��ن  ال  يومي��ة 

حتملها.

بطالة مرتفعة واقتصاد 
منهار  

ن�س��ب  ت�ساع��ف  وث��ق  �لتقري��ر 
يف  �الإن�ساني��ة  �الأزم��ة  وموؤ�س��ر�ت 
�لقط��اع "ب�س��كٍل �س��ادم"، م�س��ًر� �إىل 
�أن��ه ويف �لوق��ت �ل��ذي كان��ت ن�سب��ة 
نح��و  تبل��غ  �ل�س��كان  ب��ن  �لبطال��ة 
�ليوم  2005، و�سل��ت  %23.6 ع��ام 

-م��ع بد�ي��ة ع��ام -2020الأك��رث من 
�سعفها بن�سب��ة %52، لتكون من بن 
�لع��امل  يف  �لبطال��ة  مع��دالت  �أعل��ى 
�ل�س��ركات  ع�س��ر�ت  �إغ��الق  ب�سب��ب 

و�ملن�ساآت و�ملوؤ�س�سات.
�إىل جانب ذلك، �سرب �لفقر �أكرث من 
ن�سف �ل�سكان، بن�سبة %54، مقارنة 
ليبق��ى   ،2005 ع��ام   40% بنح��و 
�أعل��ى مبرتن ون�سف من��ه يف �ل�سفة 
�لغربي��ة، فيم��ا و�سلت ن�سب��ة �نعد�م 

�الأمن �لغذ�ئي �إىل نحو 71%.
وعلى �سعيد �القت�ساد �لكلي تر�جعت 
م�ساهمة قطاع غزة يف �إجمايل �لناجت 
�ملحل��ي نهاية عام 2019 �إىل �أقل من 
�ملحل��ي  �لن��اجت  �إجم��ايل  م��ن   20%
مع��دل  �نخف���ص  فيم��ا  �لفل�سطين��ي، 
دخل �لفرد �لو�حد يف غزة �إىل 800 
دوالر �أمريك��ي �سنوًيا، مقارنة مبعدل 
�الأر��س��ي  جمم��ل  يف  دوالًر�   3،600

�لفل�سطينية.
14 عاًم��ا عمل��ت  م��ن  �أك��رث  وخ��الل 
�سلطات �الحت��الل وفقًا للتقرير على 
تر�سي��خ �سيا�سة عزل قط��اع غزة، من 
خ��الل ف�سل��ه ع��ن �ل�سف��ة �لغربي��ة 
فيم��ا �سمي ب�سيا�سة �لف�س��ل، مو�سًحا 
�أن �حل��ق يف حرية �حلركة يعد �أحد 
�أو�س��ح �ملوؤ�س��ر�ت عل��ى �أث��ر �حل�س��ار 
على تقلي�ص �حلري��ات وخنق �حلياة 

يف �لقطاع.
جتاري��ة  معاب��ر  �سبع��ة  م��ن  وق��ال: 
قب��ل  �الأف��ر�د  حلرك��ة  وخم�س�س��ة 
فر�ص �حل�س��ار �الإ�سر�ئيلي، �نخف�ص 
�لع��دد �إىل ثالث��ة فقط، �ثن��ان منها 
م��ع )�إ�سر�ئي��ل( وو�ح��د م��ع م�س��ر، 

�الأمر �ل��ذي �أدى �إىل تقلي���ص �أعد�د 
�لب�سائ��ع  و�ساحن��ات  �مل�سافري��ن 

و�مل�ساعد�ت �إىل �أكرث من �لن�سف.
ودل��ل على �سبيل �ملثال، فقد بلغ معدل 
بي��ت  )حاج��ز  ع��رب  �لعب��ور  ح��االت 
 65،000 حانون-�إي��رز( �سهرًيا نح��و 
حالة قبل فر�ص �حل�سار �الإ�سر�ئيلي، 
لينخف���ص ذل��ك �إىل �أق��ل م��ن �لرب��ع 
خ��الل ع��ام 2019، وي�س��ل �إىل نح��و 

فقط. �سهرًيا  حالة   14،000

القطاع الصحي الضحية
�لتقري��ر �أن �لقط��اع �ل�سح��ي يبق��ى 
�الأك��رث تاأث��ًر� و�الأك��رب تاأث��ًر� عل��ى 
غ��زة،  يف  �الإن�س��اين  �لو�س��ع  ت��ردي 
حي��ث ر�س��د �رتف��اع ن�سب��ة �لعجز يف 
�الأدوي��ة �إىل نح��و %52 م��ع بد�ية 
عام 2020، مقارنة مبا يقارب 16% 
و�أ�س��اف   .2005 فق��ط خ��الل ع��ام 
"يعني ذلك ب�سكٍل �أ�سا�سي باأن �لقطاع 
�ل�سح��ي عاج��ز ع��ن تق��دمي �لع��الج 
و�لرعاية �ل�سحية للغالبية �لعظمى 
من �ل�سكان، يف �لوقت �لذي ت�سل فيه 
ف��ر�ت �النتظار للخ�س��وع للعديد من 
 16 نح��و  �إىل  �جلر�حي��ة  �لعملي��ات 
�سهًر�، مقارنة بثالثة �أ�سهر فقط عام 

."2005

رفع الحصار فورًا
خت��ام  يف  �الأورومتو�سط��ي  وطال��ب 
بتحم��ل  �ل��دويل  �ملجتم��ع  تقري��ره 
�ملدني��ن  حماي��ة  يف  م�سوؤوليات��ه 
خ��الل  م��ن  وذل��ك  �لفل�سطيني��ن، 
�لعم��ل �جل��اد عل��ى �إنه��اء �الحت��الل 

لكاف��ة  �الأم��د  طوي��ل  �الإ�سر�ئيل��ي 
م��ا  لوق��ف  �لفل�سطيني��ة،  �الأر��س��ي 
ُيرتك��ب م��ن جر�ئم ح��رب وعقوبات 

جماعية بحق �ل�سكان �ملدنين.
�ملر�س��د �حلقوق��ي �ملجتم��ع �ل��دويل 
�الحت��الل  �سلط��ات  ح��ث  �إىل  دع��ا 
�اللت��ز�م  عل��ى  �الإ�سر�ئيلي��ة 
مب�سوؤولياته��ا جت��اه �ل�س��كان �ملحتلن 
وف��ق ما قررت��ه �ملو�ثي��ق و�ملعاهد�ت 
ذل��ك  يف  مب��ا  �لدولي��ة،  و�الأع��ر�ف 
�إنه��اء �الحت��الل ورفع �حل�س��ار فوًر� 
باعتب��اره �س��كاًل فا�سًح��ا م��ن �أ�س��كال 

�لعقاب �جلماعي.
�الأورومتو�سط��ي  �ملر�س��د  دع��ا  كم��ا   
حلق��وق �الإن�س��ان �الأط��ر�ف �ل�سامية 
�ملتعاق��دة يف �تفاقيات جنيف للوفاء 
بالتز�ماته��ا �ل��و�ردة يف �ملادة �الأوىل 
من �التفاقي��ة و�لتي تتعهد مبوجبها 
تكف��ل  و�أن  �التفاقي��ة  حت��رم  ب��اأن 
�حر�مه��ا يف جميع �الأح��و�ل، بحيث 
تكفل �لت��ز�م �إ�سر�ئي��ل باالتفاقية. 
وكذلك �لوفاء بالتز�ماتها �لقانونية 
مبوج��ب �ملادة )146( من �التفاقية 
�لر�بع��ة و�لت��ي تتي��ح له��ا مالحق��ة 
�ملتهمن باق��ر�ف خمالفات ج�سيمة 
لالتفاقي��ة. كذلك حث �لتقرير على 
�إحال��ة �ملتورط��ن– مب��ن فيه��م قادة 
�رتكب��و�  �الحتالل-�لذي��ن  وجن��ود 
�نته��اكات �سد �ملدني��ن �لفل�سطينين 
�إىل �ملحاكم �ملخت�سة مبا فيها حماكم 
�لدول �الأطر�ف يف �تفاقيات جنيف، 
�لعامل��ي،  �الخت�سا���ص  مب��د�أ  وف��ق 
و�ملحكمة �جلنائي��ة �لدولية و�سمان 

عدم �إفالتهم من �لعقاب.

غزة... أرض المــــــوت
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غزة- نهى م�سلم- �لر�أي:
ال ت��ز�ل وز�رة �ل�سح��ة رغ��م �الأزم��ات �لت��ي 
تع�س��ف به��ا ب��ن �لفين��ة و�الأخ��رى، تق��دم 
خدماته��ا وب�سكل �أف�سل من �ل�سنو�ت �ملا�سية 
م��ن حيث عملي��ات �الن�س��اء�ت �ملتتالية �لتي 
متت��د م��ن �أق�س��ى �سمال قط��اع غ��زة، �أبرزها 
�ل�سروع ببناء مركز غ�سي��ل �لكلى مب�ست�سفى 
�الإندوني�سي، ليمت��د جنوبًا حيث و�سع حجر 

�الأ�سا�ص الإن�ساء م�ست�سفى برفح.
ولت�سلي��ط �ل�س��وء عل��ى �أهم و�أب��رز �جناز�ت 
 2019 خ��الل  �ل�سح��ة  وز�رة  م�ست�سفي��ات 
كان ه��ذ� �حل��و�ر �خلا���ص م��ع " مدي��ر ع��ام 

�مل�ست�سفيات "د. عبد �ل�سالم �سباح".
خدمات للجميع

يو�س��ح د. عبد �ل�سالم �سب��اح، �أن م�ست�سفيات 
قطاع غزة تقدم خدماتها بكافة تخ�س�ساتها 
جلمي��ع �س��كان حمافظ��ات قطاع غ��زة و�لذي 
جت��اوز عدده��م �أكرث م��ن )2 ملي��ون( ن�سمة 
حي��ث ��ستفاد منه��ا �أكرث من )ملي��ون ن�سمة( 
يف �أق�سام �لطو�رئ بينما تردد على �لعياد�ت 
�خلارجية د�خ��ل �مل�ست�سفي��ات )715 �ألف( 
مري���ص، �ىل جان��ب �إج��ر�ء �أك��رث م��ن )53 

�ألف( عملية جر�حية متنوعة.
ف�سال عن تقدمي خدماته��ا جلرحى م�سر�ت 
تعامل��ت  حي��ث  �حل�س��ار  ك�س��ر  و  �لع��ودة 
 )9438( م��ع  �ل�سح��ة  وز�رة  م�ست�سفي��ات 
م�س��اب من �مل�س��ر�ت د�خل �لنق��اط �لطبية 
�مليد�ني��ة �لتابع��ة ل��وز�رة �ل�سح��ة، فيما مت 
حتويل )6437( حالة منه��م للم�ست�سفيات، 
حال��ة   )12891  ( و�س��ول  �إىل  باالإ�ساف��ة 
�إىل �أق�س��ام �لطو�رئ و�حل��و�دث مب�ست�سفيات 
�ل��وز�رة م��ن م�س��رة �لع��ودة وك�س��ر �حل�سار 
حمولة من �لنقاط �لطبي��ة �حلكومية وغر 
�إ�ساب��ة  حال��ة   )7951( منه��م  �حلكومي��ة 

بالر�سا�ص �حلي.

مشاريع إنشائية
و عل��ى �سعي��د �مل�ساري��ع �الن�سائي��ة، �أف��اد د. 
�سب��اح �أن وز�رت��ه نف��ذت م�ساري��ع �ن�سائي��ة 
تق��در باأك��رث م��ن )12 ملي��ون دوالر( �أهمه��ا 
�ل��والدة �جلدي��د  �ل�س��روع يف �ن�س��اء مبن��ى 
يف جمم��ع �ل�سف��اء �لطبي بتكلف��ة )4 مليون 
دوالر( بتمويل من �سندوق �لتنمية �لعربية 
�لكويت��ي، و تنفيذ �الج��ر�ء�ت الإن�ساء مركز 
�ملرحوم��ة ن��ورة �لكعب��ي ملركز غ�سي��ل �لكلى 
مبح��اذ�ة م�ست�سف��ى �الإندوني�س��ي مبحافظ��ة 
�سم��ال قطاع غ��زة على م�ساح��ة ن�سف دومن 
و ب�سع��ة )40( جه��از ديل��زة لغ�سي��ل �لكل��ى 
بتكلفة)ملي��ون  قط��ر  دول��ة  م��ن  بت��ربع  و 
ت�سغي��ل  كذل��ك  دوالر،  �أل��ف(  �سبعمائ��ة  و 
مب�ست�سف��ى  �الطف��ال  و  �ل��والدة  م�ست�سف��ى 
�سه��د�ء �الأق�س��ى بتكلفة )7 مالي��ن دوالر( 
مبي��ت  �سري��ر   )74( �سريري��ة  وب�سع��ة 
للمر�س��ى، بتموي��ل م�سرك م��ن برنامج دول 
جمل���ص �لتعاون الإعادة �إعمار غزة، و�للجنة 
�لعلي��ا يف �الأردن ،��ساف��ة �ىل و�س��ع حج��ر 

�الأ�سا�ص الإن�ساء م�ست�سفى برفح .
وذك��ر �أن��ه مت �إع��ادة تاأهي��ل ق�س��م �لتعقي��م 
يف م�ست�سف��ى �ليا�س��ن مبجم��ع نا�س��ر �لطبي 
وترمي��م ق�سم غ�سيل �لكل��ى و�الأور�م مبجمع 
�الأ�سع��ة،  ق�س��م  وترمي��م  �لطب��ي  �ل�سف��اء 
وترمي��م و�سيان��ة مبن��ي �ل�سدري��ة و�لكل��ي 
مبجم��ع �ل�سف��اء �لطب��ي بتمويل م��ن منظمة 
ق�س��م  ترمي��م  و�إع��ادة  �لعاملي��ة،  �ل�سح��ة 

�لعملي��ات مب�ست�سف��ى كم��ال ع��دو�ن، وجاري 
و�حل�سان��ة  �ل��والدة  �أق�س��ام  تاأهي��ل  �إع��ادة 
�لطب��ي  نا�س��ر  مبجم��ع  �الأطف��ال  �لط��و�رئ 

بتمويل من �ليوني�سيف.
وق��ال �إن��ه ج��اري �لعم��ل عل��ى �ن�س��اء مركز 
غ�سي��ل كل��ى يف جممع نا�س��ر �لطب��ي بتكلفة 
ق�س��م  وجتهي��ز  وبن��اء  دوالر،  )400�أل��ف( 
�لتعقي��م �ملركزي مبجمع نا�س��ر �لطبي مببلغ 
م��ن  �لعدي��د  جان��ب  �ىل  دوالر،  )78�أل��ف( 
�لت��ي  �لكهروميكانيكي��ة  �لطاق��ة  م�ساري��ع 
940�أل��ف دوالر، وم�س��روع  ج��اوزت قيمته��ا 

�لطاقة �ل�سم�سية مل�ست�سفى �لعيون.
�سباح �أ�سار �ىل �لبدء بتد�سن خمترب فح�ص 
تطاب��ق �الأن�سج��ة بتموي��ل كرمي م��ن �لهالل 
�الأحمر �لقطري، �ىل جانب تد�سن حمطتي 
حتلي��ة مي��اه لل�س��رب م�ست�سف��ى �أب��و يو�س��ف 
مبحافظ��ة  �المار�ت��ي  و�مل�ست�سف��ى  �لنج��ار 
رف��ح جنوب قط��اع غ��زة بتكلفة بلغ��ت )50 
�أل��ف دوالر( بالتع��اون م��ع جمعي��ة �لرحمة 
حمط��ة  تد�س��ن  كذل��ك  �لعاملية)�لكوي��ت(، 
�لطب��ي  نا�س��ر  مبجم��ع  �ل�سم�سي��ة  �لطاق��ة 
بق��درة 250 كيلو و�ت بتموي��ل من �حلكومة 

�ليابانية.
�حتياجات �ملر�سى

ويقول د. �سباح �أنه مت ت�سغيل وحدة �لك�سور 
�ملعق��دة يف جمم��ع نا�س��ر �لطب��ي مبحافظ��ة 
خانيون���ص عل��ى م��د�ر �الأ�سب��وع، وكم��ا ومت 
ترمي��م  مر�س��ي  لرعاي��ة  كمرك��ز  حتدي��ده 
�لك�س��ور �ملعق��دة وخا�س��ة جلرح��ى م�سر�ت 
�لعودة، �ىل جان��ب �لعمل يف �لفرة �مل�سائية 
لق�سم��ي �لرن��ن �ملغناطي�سي مبجم��ع �ل�سفاء 
�لطب��ي و C.T لتقلي���ص �النتظ��ار، و�فتتاح 
وح��دة ع��الج �الأمل يف جممع �ل�سف��اء �لطبي 
�لتي ت�ستهدف جرحى م�سر�ت �لعودة بدعم 

.NORWAC من
وي�سيف:" باأن وز�رته حافظت على ��ستمر�ر 
تق��دمي خدم��ة جر�ح��ة �لعي��ون م��ن خالل 
فتح غرف��ة عمليات مبجمع �ل�سف��اء الإجر�ء 
عملي��ات جر�ح��ة �لعي��ون لتقلي���ص قو�ئ��م 
�ملر�س��ى  حي��اة  عل��ى  و�ملحافظ��ة  �النتظ��ار 
�لبي�س��اء  كاملي��اه  منه��ا  �خلط��رة  خا�س��ة 
و�جللوكوم��ا، وذل��ك حت��ى �نتهاء م��ن �أعمال 
�ل�سيانة بغرف عمليات م�ست�سفى �لعيون بعد 

تعطل وحد�ت �لتكييف �ملركزي.

دعم المستشفيات بأجهزة 
طبية

وي�س��ر مدير ع��ام �مل�ست�سفي��ات ، �ىل تزويد 
�الأجه��زة  بعدي��د  غ��زة  قط��اع  م�ست�سفي��ات 
�لطبي��ة �لت��ي �أ�سهم��ت يف حت�س��ن خدماته��ا 
ق��درت قيمتها باأكرث م��ن )11 مليون دوالر(، 
�أبرزها خدم��ات �لت�سوير �لطبي، فقد عززت 
�ملتط��ورة  �الجه��زة  باأح��دث  م�ست�سفياته��ا 
كجه��از C.T. متعدد �ملقاطع يف جممع نا�سر 
�لطب��ي موؤخ��ر� ، و �ل��ذى يع��د �الأح��دث يف 
قط��اع غزة، وهو مزود بعدة بر�مج تطبيقية 
متط��ورة ميكن��ه م��ن ت�سوي��ر �سر�ي��ن �لقلب 
يف حال��ة �رتف��اع مع��دل �سرب��ات �لقلب وهو 
�لربنام��ج �الأول من نوع��ه ، �الأمر �لذى ي�سهم 
يف ت�سخي���ص �الأمر����ص بدقة عالي��ة ،كما و 
يق��وم بت�سوي��ر �سر�ي��ن �لقل��ب و �لقول��ون و 
متيي��ز �خلالي��ا �حلية م��ن غره��ا يف حاالت 
�جللط��ات �لدماغية و قيا���ص �لكتل �لورمية 
منظم��ة  م��ن  بتموي��ل  وذل��ك  �لرئت��ن،  يف 

�ل�سحة �لعاملية.
فلورو�سكوب��ى  خدم��ات  تعزي��ز  �ىل  �إ�ساف��ة 
عملي��ات يف جمم��ع نا�سر وتزوي��ده بجهازين 
C.arm من خالل م�سروع ترميم �الأطر�ف 
من منظمة �ل�سح��ة �لعاملية وتعزيز خدمات 
�الأ�سع��ة يف جمم��ع �ل�سف��اء �لطب��ي وتزويده 
بجهازي��ن �أ�سع��ة عادي��ة )Basic( يف ق�س��م 
�حلو�دث و�لطو�رئ و�لق�سم �ملركزي بتمويل 

من �لهالل �الأحمر �لركي.
ولف��ت �ىل تطوي��ر خدم��ات �أور�م �لثدي من 
خالل م�سروع مولته موؤ�س�سة "ماب" ل�سرطان 
�لث��دي ل�سالح جممع �ل�سف��اء ونا�سر �لطبي، 
�لط��و�رئ  �أق�س��ام  تزوي��د  �ىل  باالإ�ساف��ة 
م��ن  بدع��م  �لطبي��ة  و�ملع��د�ت  باالأجه��زة 
�ل�سلي��ب �الأحمر، و حت�سن خدمات �النعا�ص 

و �لتخدير.
نا�س��ر  جمم��ع  �أق�س��ام  تزوي��د  ومت  كم��ا 
وم�ست�سف��ى �لعي��ون وبي��ت حان��ون و�سه��د�ء 
�الأق�سى و�لهالل �الإمار�ت��ي باأجهزة تخدير 
حديث��ة بتربع م��ن موؤ�س�سة ن��ورو�ك و�لهالل 
�الأحم��ر �لقطري ومنظم��ة �ل�سحة �لعاملية، 
�ىل جان��ب ��ستكمال م�سروع حو�سبة خدمات 

�لت�سوير �لطبي يف باقي �مل�ست�سفيات كمجمع 
و�لعي��ادة  �ملرك��زي  �لق�س��م  �لطب��ي  نا�س��ر 
�خلارجي��ة، باالإ�ساف��ة �ىل م�ست�سف��ى بي��ت 
حانون وم�ست�سفى �لن�سر و�أبو يو�سف �لنجار 

وم�ست�سفى غزة �الأوروبي.

تطوير الكوادر البشرية

�لب�سري��ة  �لك��و�در  تطوي��ر  �سعي��د  وعل��ى 
د�خ��ل م�ست�سفي��ات وز�رت��ه، يق��ول د.�سب��اح 
�أن��ه مت تدري��ب )288( ممر���ص من خمتلف 
مه��ار�ت  عل��ى  �ل�سح��ة  وز�رة  م�ست�سفي��ات 
�نق��اذ �حلي��اة و�الإ�سع��اف �الأويل يف �جلامعة 
م��ن موؤ�س�س��ة �نرب��ال،  �ال�سالمي��ة وبدع��م 
وتدريب عدد )3( �أطباء حول توثيق مناذج 

.WHO لوفيات يف �الأردن بالتعاون مع�
باالإ�ساف��ة �ىل تدري��ب ع��دد )80( طبي��ب 
على توثي��ق من��اذج �لوفيات، تدري��ب )24( 
طبي��ب يف �جلر�ح��ات �ملختلفة عل��ى مهار�ت 
ج��ذور،  موؤ�س�س��ة  م��ع  بالتع��اون  �جلر�ح��ة 
�حلقائ��ب  عل��ى  �سي��ديل   )30( وتدري��ب 
و�لتخ�س�سي��ة  �الأ�سا�سي��ة  �لتدريبي��ة 
م��ن   )10( تدري��ب  �ىل  �إ�ساف��ة  لل�سيدل��ة، 
O -  أأخ�سائ��ي حتاليل لعمل م��ز�رع حلاالت
teomyelitis )عظ��ام، �ن�سجة( بالتعاون 

.MSF مع
وي�سي��ف:" مت تدريب )5( �أخ�سائي حتاليل 
�لفحو�س��ات  �ج��ر�ء�ت  دلي��ل  عل��ى  طبي��ة 
�لكيمائي��ة"، وخم�س��ة �أخري��ن م��ن �أخ�سائي 
حتاليل طبية على دليل �جر�ء�ت فحو�سات 
�مليكروبيولوج��ي، كذل��ك تدري��ب �لطو�ق��م 
وم�ست�سف��ى  �الأق�س��ى  �سه��د�ء  م�ست�سف��ى  يف 
بروتك��ول  عل��ى  ع��دو�ن  وكم��ال  �حلر�زي��ن 

.EENC
�لطو�ق��م  تدري��ب  �ىل  د.�سب��اح  ولف��ت 
بروتك��ول  عل��ى  �الأهلي��ة  �مل�ست�سفي��ات  يف 
�أخ�سائ��ي  م��ن   )25( وتدري��ب   ،EENC
�لت�سوي��ر �لطب��ي عل��ى �حلقائ��ب �الأ�سا�سية 
و�لتخ�س�سي��ة يف �لت�سوير �لطبي، �ىل جانب 
�حل��اق ع��دد)15( حكي��م وحكيم��ة بدبلوم 

�حل�سانات بالتعاون مع وحدة �لتمري�ص.
باالإ�سافة �ىل تدريب عدد )2000 (موظف 
يف مر�ف��ق �ل��وز�رة على �ألي��ة �لتخل�ص �الآمن 

م��ن �لنفاي��ات �لطبي��ة وتدري��ب ع��دد )60 
( قابل��ة قانوني��ة م��ن م�ست�سفي��ات �ل��وز�رة، 
ب�سقي��ه �لتدريب �لنظري و�لعملي علي مهارة 
�لطبيعي��ة،  �ل��والدة  بع��د  �جل��روح  ترقي��ع 
وتدريب )7( م��ن كو�در �ل�سيدلة باخلدمات 
�لتدريبي��ة  �حلقائ��ب  عل��ى  �لع�سكري��ة 
�الأ�سا�سي��ة و�لتخ�س�سي��ة �ىل جان��ب تدريب 
)10( م��ن كادر �سيدلي��ات �مل�ست�سفي��ات على 
�حلقيبة �لتدريبية �الأ�سا�سية و�لتخ�س�سية، 
وتدريب )27( �أخ�سائ��ي ت�سوير طبي حول 
تقنيات �لت�سوير �لطبي بالرنن �ملغناطي�سي 

و�الأ�سعة �ملقطعية وتقنيات ت�سوير �لثدي.

استجالب الوفود الطبية
وحول ��ستجالب �لوفود �لطبية، بن د.�سباح 
�أن وز�رت��ه ��ستجلب��ت �ىل م�ست�سفياتها �أكرث 
 ،2019 �لع��ام  100 وف��د طب��ي خ��الل  م��ن 
حيث �سجل م�ست�سفى غزة �الأوروبي �لن�سيب 
�الأكرب من زيار�ت �لوفود �لطبية، حيث بلغت 
عدد �لعمليات �لتي �أجرتها �لطو�قم �لطبية 
بال�سر�كة مع �لطو�قم �ملحلية �أكرث من 520 

عملية جر�حية.
�نط��الق  �سه��د   2019 �لع��ام  �أن  �ىل  ون��وه 
�لربنامج �لثاين لزر�عة �لكلى مبجمع �ل�سفاء 
�لطبي بال�سر�كة مع �لطبيب �الأردين �لو�فد 
د. ولي��د م�سع��ود �إىل جان��ب �لربنام��ج �الأول 
برئا�س��ة �لدكتور عبد �لقادر حماد و�لطاقم 
�لطبي �ملحلي، ليبل��غ �جمايل عمليات زر�عة 
�لكلى خالل �لع��ام �ملا�س��ي32 عملية، لي�سل 
عدده��ا �ىل )93( عملي��ة زر�ع��ة كل��ى منذ 
بد�ي��ة �مل�س��روع �لوطن��ي لزر�ع��ة �لكل��ى يف 
�لع��ام 2013، م��ن خالل �لفري��ق �لربيطاين 
و�لوف��د  حم��اد  �لق��ادر  عب��د  د.  برئا�س��ة 
كم��ا  م�سع��ود.  ولي��د  د.  برئا�س��ة  �الأردين 
و�ساهمت �لوفود �لطبية �إىل جانب �لطو�قم 
�لعملي��ات  م��ن  �لعدي��د  �ج��ر�ء  يف  �ملحلي��ة 
�لنادرة و�ملعق��دة، �ذ �سهدت �ملر�فق �ل�سحية 
��ستم��ر�ر عمليات زر�عة �لقوقعة وجر�حات 
�الأع�س��اب  وجر�ح��ات  �ملعق��دة،  �لك�س��ور 
وجر�حات قل��ب �الأطفال وجر�حات �الأور�م 
وعملي��ات تنظر �جله��از �له�سمي وغرها من 

�لتخ�س�سات �لنوعية و�لنادرة.

التطلعات المقبلة
و�أك��د مدير عام �مل�ست�سفيات، على �ال�ستمر�ر 
يف تطوي��ر عدي��د �خلدمات �ل�سحي��ة ودعم 
وتكام��ل �خلدمة مع �س��ركاء �لعم��ل �ل�سحي 
ومع��رة �خلدم��ات وجتويدها ليت��م �لركيز 
يف �ملرحل��ة �ملقبل��ة عل��ى خدم��ات �لعي��اد�ت 
�ملرك��زة،  و�لعناي��ة  و�لط��و�رئ  �خلارجي��ة 
بع���ص  و�عتم��اد  �لب��ورد  بر�م��ج  وتطوي��ر 

�لرب�مج �لتدريبية يف تخ�س�سات �أخرى.
�إ�ساف��ة �ىل حتديث نظام �لتخطيط �ل�سحي 
�ملو��سف��ات  م��ع  يتنا�س��ب  مب��ا  و�الإن�سائ��ي 
�حلديثة و�لعاملية، و�عادة ترتيب �خلدمات 
و�ملن�س��اآت وفق خط��ة ��سر�تيجية كخدمات 
�الطف��ال يف منطق��ة غزة، م�س��دد� على دعم 
وتعزي��ز �لعالق��ة ب��ن �مل�ست�سفي��ات ومر�كز 
خدماته��ا  يح�س��ن  مب��ا  �الولي��ة  �لرعاي��ة 
وتخفي��ف �ل�سغ��ط على ط��و�رئ �مل�ست�سفيات 
م��ن خ��الل �عتم��اد بع���ص �ملر�ك��ز �ل�سحي��ة 
لتق��دم خدمات مركزي��ة �ىل جانب �لثانوية 
يت��م م��ن خاللها حتوي��ل �حلاالت ع��رب نظام 

�الإحالة.

صباح: ثورة إنشائية وتطويرية شهدتها مستشفيات الصحة
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غزة - �لر�أي
�أعلن��ت وز�رة �القت�ساد �لوطني 
دخول كميات من �الإ�سمنت بدون 
نظام "�ل�س�ستم"، �ليوم �خلمي�ص، 
عرب معرب كرم �أبو �سامل �لتجاري 
وذلك الأول مرة منذ عام 2014.
وق��ال �لناطق با�سم �لوز�رة عبد 
�لفت��اح �أبو مو�سى  ل��� "�لر�أي" �إن 
دخ��ول كميات م��ن �الإ�سمنت بعد 
ه��ذه �لف��رة �لطويل��ة �ستجع��ل 
وتك��ون  تنخف���ص  �الأ�سع��ار 

تناف�سية بن �لتجار.
وذك��ر �أب��و مو�س��ى، �أن وز�رته مع 
دخول �أي كمي��ات و�أ�سناف تلبي 

�حتياجات �ملو�طنن.

دخول إسمنت 
لغزة دون نظام 
"السستم" ألول 
مرة منذ 2014

غزة – �لر�أي:
لن ين�س��ى �جلري��ح عطية دروي���ص، �مل�سور 
�ل�سحف��ي يف وكال��ة "�ل��ر�أي" �حلكومي��ة، 
غ��از  بقنبل��ة  ب��ه  �أ�سي��ب  �ل��ذي  �لي��وم 
�إ�سر�ئيلي��ة يف �أثن��اء تغطيت��ه �الإعالمي��ة 

مل�سر�ت �لعودة �ل�سلمية �سرق غزة.
لق��د ت�سبب��ت �لقنبل��ة �لتي �أ�ساب��ت وجهه 
مبا�س��رة مب�سكل��ة �ستالزم��ه طيل��ة حياته، 
بعدم��ا �أكد طبي��ب �أردين للجري��ح �أنه فقد 
�لروؤية بعينه �لي�سرى متاًما بعد فحو�سات 

طبية خ�سع لها.
وكان دروي���ص �لبال��غ )31 عاًم��ا( �أ�سي��ب 
يف دي�سم��رب/ كان��ون �الأول 2018، بقنبلة 
غ��از �أطلقه��ا جن��ود �الحتالل �أ�سف��ل عينه 
�لي�س��رى، لكن��ه رغ��م ذل��ك م��ا ز�ل م�س��ًر� 
عل��ى مو��سلة عمل��ه يف توثيق م��ا يتعر�ص 
ل��ه �ملو�طنون م��ن �نتهاكات عل��ى يد جنود 
�الحت��الل بعد�ست��ه، كم��ا يق��ول ل�سحيفة 

هاتفي. �ت�سال  يف  "فل�سطن" �ملحلية 
وي�سي��ف: "رغم �إ�سابتي وفقد�ن �لب�سر يف 
�لع��ن �لي�س��رى، ما زل��ت متم�س��كا بعملي يف 
�لت�سوير �ل�سحفي، خا�سة �أننا نعي�ص حتت 
�حت��الل، وه��ذ� يتطلب وج��ود �سحفين يف 
ظل �جلر�ئم �لتي يرتكبها جنود �الحتالل 

بحق �ملو�طن و�ل�سحفي مًعا".
ونقاب��ة  �حلقوقي��ة  �ملوؤ�س�س��ات  وطال��ب 
�لر�سمي��ة  و�الأو�س��اط  �ل�سحفي��ن 
�ملحاك��م  يف  ق�ساي��ا  برف��ع  �لفل�سطيني��ة 
�لدولي��ة �س��د جن��ود �الحت��الل وقادت��ه 
مقابل ما �رتكبوه من جر�ئم بحق �جلميع. 
و�أثار �الإع��الن �جلديد عن فقد�نه وظيفة 
ومو��س��اة  ت�سام��ن  موج��ة  عيني��ه  �إح��دى 
و��سع��ة م��ع �جلري��ح دروي���ص عل��ى مو�ق��ع 

�لتو��سل �الجتماعي.

وت��د�ول �سحفي��ون وحقوقي��ون ون�سط��اء 
�س��وًر� متعددة لعطي��ة، �أرفقوها مبن�سور�ت 
وكلم��ات  مع��ه،  �لت�سام��ن  بعب��ار�ت  مليئ��ة 

�لتنديد باجلرمية �الإ�سر�ئيلية.
ون�س��ر زم��الء دروي���ص على ج��د�ر �سفحته 
يف موق��ع "في�ص ب��وك" �سورة ل��ه، خلفيتها 
 ،"x" س��ود�ء، وو�سع��و� عل��ى عينه عالم��ة�
وكتب��و� حتتها "عن عطي��ة مغلقة باأمر من 
ق��و�ت �الحتالل". وكت��ب  �ساحب �حل�ساب 
خلي��ل  ب��وك" غ��ازي  "في���ص  موق��ع  عل��ى 
ت�سامًن��ا م��ع دروي���ص: "�ل�سدي��ق و�لزميل 
عطية بعد تاأكيد �لفحو�سات �لتي �أجر�ها 

عين��ه  فقد�ن��ه  �أك��دت  لالأ�س��ف  �الأردن  يف 
�لي�س��رى نهائيا. عيونن��ا كلها لك يا �سديق، 
ربنا يعو�س��ك عو�ص خر، و�حلمد هلل على 

كل حال".
#عطية_دروي���ص  و�س��م  عل��ى  د  وغ��رَّ
�لفي���ص  �سفح��ات  يف  #عن_�حلقيق��ة، 
 "  Mahmood Alfarra  " �أم��ا  ب��وك. 
�ل�سحف��ي �جلري��ح:  فكت��ب عل��ى �سفح��ة 
�أجر�ها يف  �لت��ي  �لفحو�سات  تاأكيد  "بع��د 
�الأردن �أكدت فقد�نه عينه �لي�سرى نهائيا. 

#عن_عطية". #خل�ص_�لكالم. 
 Tarik" �حل�س��اب  �ساح��ب  كت��ب  كم��ا 

�ل�سحف��ي  م��ع  �لت�سام��ن  "كل   :"Switiy
�لزمي��ل و�ل�سدي��ق عطي��ة دروي���ص، ع�سى 

�هلل �أن ُينر ب�سرته بعو�ص �خلر".
و�ل�سحفي دروي�ص لي���ص �ل�سحفي �لوحيد 
فق��د  �الحت��الل،  جي���ص  ��ستهدف��ه  �ل��ذي 
ت�سب��ب �ال�سته��د�ف �ملتعم��د لل�سحفين يف 
��ست�سهاد �ثنن منهم؛ يا�سر مرجتى و�أحمد 
�أب��و ح�س��ن خ��الل ممار�ستهم��ا عملهم��ا يف 

تغطية م�سر�ت �لعودة.
ويف نوفمرب/ ت�سرين �لثاين 2019، �أ�سابت 
ق��و�ت �الحت��الل �مل�س��ور �ل�سحف��ي مع��اذ 
عمارن��ة يف �أثن��اء عمل��ه يف مدينة �خلليل، 

جنوبي �ل�سفة �لغربية �ملحتلة، بر�سا�سة 
يف عين��ه �لي�س��رى ت�سببت بفق��د�ن �لب�سر 
به��ا متاما. ويك�سف ما تعر���ص له �ل�سحفي 
دروي�ص وغره �لعديد من �ل�سحفين حجم 
�جلر�ئم �لت��ي يو�جهه��ا �ل�سحفيون خالل 
تغطيته��م �نتهاكات �الحت��الل يف �الأر��سي 

�لفل�سطينية �ملحتلة.
و�أك��دت وز�رة �لعدل �أن ��ستمر�ر �الحتالل 
يف �نتهاكات��ه �سد �أبناء �ل�سعب �لفل�سطيني 
وخا�س��ة �ل�سحفين، ياأت��ي نتيجة �ل�سمت 
�مل��ربر عل��ى ه��ذه �جلر�ئ��م  �ل��دويل غ��ر 
�الحت��الل  �نته��اكات  ع��ادة  �ملتو��سل��ة، 
�سيا�س��ة  �سم��ن  تاأت��ي  �ل�سحفي��ن  بح��ق 
ممنهج��ة ومق�س��ودة، يتم خالله��ا م�سادرة 
عليه��م  و�العت��د�ء  و�سربه��م  ممتلكاته��م 
وتهديد حياتهم ب�س��كل مبا�سر عرب �إطالق 
�لر�سا�ص مبا�س��رة عليهم و�إ�سابتهم بق�سد 
منعه��م من تاأدية ر�سالته��م يف ف�سح جر�ئم 

�الحتالل.
و�أكدت �ل��وز�رة يف بيان و�سل��ت "فل�سطن" 
ن�سخ��ة عن��ه، �أم���ص، �أن هذه �العت��د�ء�ت 
��ستهت��ار  ع��ن  تع��رب  و�ملمنهج��ة  �ملتك��ررة 
وعربدة طاغية من �الحتالل وقادته على 
قو�عد �لقان��ون �لدويل �الإن�ساين و�لقانون 

�لدويل حلقوق �الإن�سان.
�إىل  �لع��امل  يف  �ل�سحفي��ن  ودع��ت 
�س��رورة تعزي��ز ت�سامنه��م م��ع �ل�سحفي��ن 
�لفل�سطيني��ن �لذين يتعر�س��ون النتهاكات 
ج�سيمة وب�سكل منظم من قو�ت �الحتالل. 
 87 �إ�ساب��ة  �إىل  �لع��دل  وز�رة  و�أ�س��ارت 
�سحفًي��ا يف غزة، خالل �ل�سن��ة �ملا�سية، يف 
ح��ن �سجل يف �ل�سف��ة �إ�ساب��ة 67 �سحفًيا 
و�سظاي��ا  �حل��ي  بالر�سا���ص   21 بينه��ا 

�لر�سا�ص �ملتفجر.

"#عين_عطية" مغلقة .. شاهد على جرائم االحتالل


