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مع انتشار جائحة كورونا

الكادر الطبي ..بصمة جديدة على صفحات االنجاز
ديرالبلــح -خانيونس -بســام
العطار -الرأي:
قــال رئيــس لجنــة المتابعــة
الحكوميــة محمــد عــوض،
إن خدمــة المواطــن وتقديــم
وتطويــر الرعايــة الصحيــة
في كافــة المرافــق التي تتبع
وزارة الصحــة ،تقف على رأس

األوليات ،وحقه فــي الحصول
العالج ،وصــو ً
ال لتطوير الكادر
الطبي.
وأشــاد عــوض فــي حديــث
لـ”الــرأي” خــال جولــة
تفقديــة لســير العمــل فــي
مستشــفى شــهداء األقصــى
بديــر البلــح ،ومجمــع ناصــر

مشاريع الحاضنة الشعبية
لحركة حماس  ..وفاء
لشعب صامد
األوفياء
ٍ

02

الطبــي بخانيونــس ،في إطار
المتابعــة الحكوميــة لعمــل
المرافــق الصحية ومــا تقدمه
مــن خدمــات صحيــة في ظل
مواجهــة جائحــة كوفيــد ،19
بالجهــود الكبيــرة التي يبذلها
الطاقــم الطبي ،فــي مختلف
المرافــق ومســتويات تقديم

“وفاء األوفياء”
مشاريع حماس لتعزيز
صمود غزة

03

الخدمة ،بالرغــم من الظروف
الصعبة وقلة اإلمكانيات.
واطلع عوض على سير العمل
في قســم الطــوارئ والجراحة
والعمليــات والوالدة والحضانة
بمستشــفى شــهداء األقصى،
وقســم المختبــر واالســتقبال
وقسم الكسور المعقدة وقسم

إعادة ترميم منازل الفقراء
حلم يتحول لحقيقة
بغزةٌ ..
وفاءً لألوفياء

04

رعايــة األطفــال بمجمع ناصر
الطبــي ،مســتمعاً الى شــرح
توضيحي حول عمل األقســام
والخدمات المقدمة وأهم ماتم
انجازه خالل الفتــرة الماضية،
واالجــراءات المنفذة لتســهيل
وصــول وحصــول
المواطــن علــى

10

فتح سدود مياه
األمطار ..يغرق آمال
المزارعين بأراضيهم

09

تقرير
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مشاريع الحاضنة الشعبية لحركة حماس ..
لشعب صامد
وفاء األوفياء
ٍ
وطالبــة مــن المتفوقيــن فــي
الثانويــة العامة فــي قطاع غزة
ممن يعانون في دراســتهم من
أزمة الكهرباء ولها تأثير ســلبي
على توفقهــم ومصنفين ضمن
األسر الفقيرة ،مشدداً أن ترشيح
الحــاالت وجمــع البيانــات كان
مستمد من المؤسسات الخيرية،
حيث تم تركيب  466وحدة قيمة
كل وحدة  1200دوالر.

غزة – الرأي-أالء النمر
عمــق الفجــوة االقتصاديــة
واإلنســانية والمعيشــية ال زالت
تــزداد مــع انتكاســة األوضــاع
العامــة لمقاييــس الحيــاة
األساســية في قطاع غــزة ،فما
أن تــردت المعطيات األساســية
للحيــاة بشــكل عــام ،حتــى
أغلقــت العديد من المؤسســات
اإلغاثية أبوابها لفقدها مقومات
االســتمرار وانقطــاع األيــدي
الداعمة الخارجية والمحلية لها.
وألن الشــعب الفلسطيني شعب
وفيّ وقف مع المقاومة في كافة
المراحل وكدين له وواجب بسيط
تجاهــه لتعزيز صمــوده وثباته
في ظــل هــذا الحصــار الظالم
وفــي ظــل تخــاذل آخريــن عن
أداء واجبهم تجاه الشعب ،قامت
حركــة حمــاس رغــم الضائقــة
الماليــة واألوضــاع الصعبة التي
تمــر بهــا باقتطــاع أمــوا ً
ال من
موازناتها " اللحم الحي" وأعطت
أوليــة لشــعبها إلعانتــه علــى
التغلــب على األزمــات التي يمر
بها رغم الحصار.
وكان لتخلــي حكومــة الوفاق عن
مســؤولياتها تجــاه أبناء الشــعب
الفلســطيني والــذي تكالــب عليه
القريــب والبعيــد وشــن عليــه
المآمــرات والمكائد ،الــدور الكبير
في تكريــس األزمات ووضعها في
مــأزق مختنــق ال منفذ لها ســوى
الضغط على صبر الناس وثباتهم.

مشاريع ترميم

مشروع الطاقة
شــادي زنــادة رئيــس قســم
المشــاريع فــي دائــرة الحاضنة
الشــعبية بقطــاع غزة قــال إن
المشــاريع التــي أطلقتها حركة
حمــاس تحــت عنــوان " وفــا ًء
لألوفياء" كرســت جل اهتمامها
علــى مــا يحتاجــه المواطــن
الفلســطيني في بيتــه ،لتعزيز
صموده وثباته ومســاعدته على
إكمال مســيرته برفقــة عائلته
التي هي بحاجة لوجوده.
وبيــن زنــادة أن أول مشــروع

أطلقتــه الحركــة هــو مشــروع
الطاقة الشمسية الذي استهدف
فئــات عديدة صنفــت على أنها
"فقيــرة" لكنهــا بحاجــة ماســة
أللــواح الطاقــة التــي تمدهــا
بالكهرباء في األوقــات الالزمة،
الفتاً إلى أن فئة المرضى اعتلت
قائمــة األولويات لــدى الحاضنة

والذيــن يعتاشــون علــى أجهزة
العالج الكهربائية.
واســتطرد بالقول ":كان تعميم
المســاعدة التي هي على شكل
بضع ألواح من الطاقة الشمسية
_حســب طبيعة الحاجة_ مدعمة
ببطاريات وأسالك وتوابع الزمة
لتشــغيلها ،وذلــك علــى نطاق

صحيفة يومية شاملة
تصدر نصف أسبوعياً مؤقتاً (اإلثنين-الخميس)
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم -المكتب اإلعالمي الحكومي

قطاع غزة حسب معايير تنطبق
علــى حالــة الفقير الــذي يحتاج
لهذه المســاعدة ،فكانت تخضع
لمعايير مدى الكثافة الســكانية
ومدى نســبة الفقر لدى األســرة
المستهدفة".
وبيــن زنادة أنه تم تركيب ألواح
طاقة شمســية لعــدد  50طالب

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

نفــذت الحاضنــة ،وفــق زنادة،
مشــروع ترميم  350بيتا ما بين
كلــي وجزئــي بقيمــة  4مليون
و 200ألــف دوالر ،باإلضافة إلى
مشــروع الزواج للشباب فوق 34
عامــا ،وتم صرف منحة بقيمة 4
آالف دوالر لـ 728عريسا.
ولفــت إلــى أن هنــاك ثالثــة
معاييــر للفئــة المســتهدفة من
مشــروع الترميــم ،وهــي ،أن
يكون البيت غيــر صالح للعيش
اآلدمي ،أن يشــكل البيت خطرا
على أصحابه ،أو يكون الســكان
مســتأجرين للبيت منذ ســنوات
طويلة وليس لديهم مسكن.
وشــدد زنــادة علــى أن الفئــة
المســتهدفة تُمثــل كل أبنــاء
شعبنا في قطاع غزة دون تمييز
باالنتمــاء السياســي أو الحزبي،
موضحا أن مصادر دخل الحاضنة
من "موازنة قيادة الحركة وتبرع
بعض األصدقاء وفاعلي الخير".
وأفــاد بأنــه تــم مؤخــرا افتتاح
قســم جديــد لتوفير الروشــتة
العالجية للمرضى غير القادرين
علــى شــراء األدويــة ،مشــيرًا
إلــى أن الدائــرة تحاول التوســع
في المشــاريع التي تخــدم أبناء
شعبنا.
وأشــار إلــى وجــود مشــاريع
جديــدة خــال الفتــرة المقبلة،
لكــن الحاضنــة تنتظــر توفــر
التمويل الــازم؛ من أجل إدخال
الســعادة على أبناء شعبنا سواء
في مشــروع اإلســكان أو الزواج
وغيرهما.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com

"وفاء األوفياء" مشاريع حماس لتعزيز صمود غزة
غزة -الرأي
هــي حلقــة الوصــل بيــن المواطن
والقيادة تســعى لتأمين ثالثة أمور
أساســية للمواطنيــن األشــد فقــرا
بقطاع غزة ،وهي "الزواج والمسكن
والعالج".
الحاضنة الشــعبية هي إحدى دوائر
العمــل المركــزي التابعــة لحركــة
المقاومــة اإلســامية حمــاس فــي
قطاع غزة ،التــي رأت النور من بين
ظلمــات الحصــار المفــروض عليه،
فما كان منها إال أن شــقت دربها في
أحلك الظروف وأشــدها قسوة خالل

المرحلة األخيرة  ،من أجل مســاعدة
العائالت الكريمة في قطاع غزة.
رئيــس دائــرة الحاضنــة الشــعبية
لحركة حماس األســتاذ هاشم الفرا
قال إن المشاريع التي أطلقتها حركة
حمــاس تحت عنوان " وفا ًء لألوفياء"
كرست جل اهتمامها على ما يحتاجه
المواطــن الفلســطيني فــي بيتــه،
لتعزيــز صموده وثباته ومســاعدته
على إكمال مســيرته برفقة عائلته
التي هي بحاجة لوجوده.
ولفت الفرا أن حركة أطلقت مشروع
توزيــع  3مليــون دوالر وهــو ثاني

أكبر مشــروع لها بعد تنفيذ مشروع
الطاقة الشمسية مطلع عام ،2018
وهــو مشــروع توزيع مليــون دوالر
علــى  10,000عائلــة فقيرة ،بحيث
تســتلم العائلة الواحــدة  100دوالر
بطريقة تحفظ لكل منها كرامتها.
وبيــن أن المشــروع األول تبعــه
مشــروع آخــر مثيــل له حمــل ذات
المبلــغ ،لكنه اســتند على معلومات
وبيانــات مســتمدة من المؤسســات
والجمعيــات الخيريــة التــي تحتفظ
بالبيانــات والمعلومــات فــي شــتى
مناطــق القطــاع ،حيث اســتفاد من

هــذا المشــروع  10,000عائلة وتم
تخصيص مبلغ لدعــم  1000عامل
من عمــال النظافة الذيــن يعملون
فــي مشــافي القطــاع ولــم يتلقوا
رواتبهم.
ولفت أنه تم اســتفادة  1000طالب
وطالبــة مــن مشــروعيّ المليونيّ
دوالر ،كذلــك العائــات التــي رب
أسرتها مطلقة أو أرملة.
وأشــار الفرا أن حركة حمــاس أيضاً
نفــذت مشــروع مليــون دوالر ثالث
شــمل العديــد مــن الفئــات أبرزها
العائالت المستأجرة المهددة بالطرد

لعــدم وجــود دخــل للدفــع اإليجار،
وكذلك التركيز على طلبة الجامعات
الفقــراء؛ حيــث اســتفاد مــن هــذا
المشــروع مــا يقــارب  7,000عائلة
فقيرة.
وفــي ســياق متصل قــال الفــرا إن
حركــة حمــاس وتعاطيا مــع األزمة
الخانقــة التــي يمــر بهــا الســوق
المحلــي ،قامــت حركــة حماس في
وقت ســابق باإلفراج عن  200غارم
بتكلفــة  35ألــف دوالر بالتعاون مع
وزارة العدل والشــرطة الفلسطينية
ضمن المشاريع التي قدمتها.

بتنفيذ وتدقيق اإلدارة العامة للرواتب

اإلعالن عن صرف الرواتب في موعدها  ..جهود مالية خفية
غزة-الرأي -آالء النمر
انتظام ملحوظ تلتزم من خالله وزارة
الماليــة الفلســطينية بصــرف رواتب
الموظف الفلســطيني فــي قطاع غزة
في موعــده ،هذه العمليــة المنتظمة
فــي ظاهرهــا تخفــي في كواليســها
إجــراءات ومراحل كثيــرة تحط رحالها
بإعــان صــرف الرواتــب للموظفيــن
المدنييــن والعقود وموظفــي البطالة
فضــا عــن التصنيفــات الحكوميــة
األخرى.
مديــر عــام اإلدارة العامــة للرواتــب
تامر الريــس تحدث في برنامج أروقة
الــوزارات عــن آليــة العمــل المتبعــة

فــي إدارة الرواتــب وتنفيــذ عمليــة
صرفهــا للموظفيــن ،وذلــك بالبــدء
بعملية إدخــال المعلومة عبر األنظمة
المحوســبة وفق إجراءات متتالية ،ثم
تتبعهــا مرحلــة اعتمــاد المعاملة من
قبل مدقق داخل ومن ثم إلى الرقابة
الداخليــة قبــل االعتمــاد المالــي في
استمارة وملف الموظف ،بهدف تجويد
وتدقيــق البيانات والمعلومات الخاصة
بالموظف الحكومي بحسب الريس.
الريــس أوضــح جــزءا مــن التفاصيل
التي تعيشــها اإلدارة العامــة للرواتب
في ظل األوضاع الصعبة التي تعصف
باألوضاع الفلسطينية ،خاصة بالفترة

األخيرة في ظل تفشــي وبــاء كورونا،
حيــث اضطــر الموظفيــن بالقيــام
بواجبهــم فــي األوقات الحرجــة بمنع
التجوال ممــا دفعهم للنوم في أماكن
عملهــم الســتغالل الدقائــق لصالــح
ســامة عمليــة الصــرف فــي وقتهــا
المحدد.
اإلدارة العامة للرواتب ليســت بمعزل
عــن الظــروف واألحــداث الواقعيــة
الصعبــة التــي تمــر علــى الشــارع
الفلســطيني ،ففي الحــروب الماضية
خاضت حروبــاً خاصة وكواليس كثيرة
تمكنها مــن صرف الرواتب للموظفين
وفــق المعاييــر العامة وبآليــات آمنة

تتيــح للموظــف اســتالم راتبــه وفق
للظروف الطارئة.
وذكــر الريــس بعــض التفاصيــل
المتبعة لدى اإلدارة العامة في طبيعة
إتمــام المعامــات الشــهرية للرواتب
الموظفيــن ،حيــث يتــم عمــل خطة
شــهرية يتم فيها تحديد جدول بوقت
زمني محدود ،وتوضيح عملية التنفيذ
وعملية التدقيق في الرقابة الداخلية،
وصوال إلــى انتظــار أمر الصــرف من
وكيل وزارة المالية.
وخففت اإلدارة العامة للرواتب بدورها
جملة مــن اإلجراءات التي من شــأنها
اختصار الوقت والجهــد على الموظف

الفلســطيني إلنجــاز معامالتــه دون
الخــروج عــن مكتبه ،مثــاال على ذلك
يمكن للموظف الحصول على استمارة
راتبــه من خــال الموقــع االلكتروني
فضال عن تخصيص حافظة إلكترونية
للموظــف بإمكانــه االســتفادة مــن
الخدمات المقرة عبر المســتحقات عبر
الموقع التابع لوزارة االتصاالت.
المديــر العــام لــإدارة العامــة تامــر
الريــس قال بــإن ثالثــة آالف معاملة
شــهريا على األقل تصــل إدارته ،يتم
اســتقبالها وإدخالهــا وترجمتها إلى أن
تتحول إلى أثر مالي بحسب ما تتطلبه
معاملة الموظف.
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اإلدارة العامة لألدلة الجنائية وهندسة المتفجرات ...

إنجاز رغم التحديات

إعادة ترميم منازل الفقراء بغزة..

وفاء لألوفياء
ٌ
حلم يتحول لحقيقة ً
غزة -الرأي
بقيمــة إجماليــة بلغــت  4مالييــن
و 200ألــف دوالر ،تنفــذ "الحاضنــة
الشــعبية" في حركة حماس مشروعًا
يحمل اســم "وفاء األوفيــاء  "2 ،1نفذ
خــال عامــي  2019و 2020وال زال
مستمرًا ،واستهدف بناء وترميم 550
منز ً
ال ،بحســب رئيس قسم المشاريع
بالحاضنة المهندس شادي أبو زنادة.
والهــدف مــن المشــروع حســبما
يذكــر أبو زنــادة توفير مســكن آمن
وصحــي للعائــات الفقيــرة خصصت
مــن موازنات حركة حمــاس وبعضها
بالشراكة مع وزارة األشغال واإلسكان،
وجــرى خاللــه ترميــم بيوت بشــكل
جزئــي ،أو البنــاء بالكامــل ،وهنــاك
حاالت تم شراء شقق سكنية لهم .ا
لفئات المستهدفة من المشروع ،تبعا
لكالمه ،ثالث فئات األول المنازل التي
ال تصلــح للعيش اآلدمــي ،أو البيوت

اآليلة للســقوط ،أو مــن ال يملك دفع
ثمن إيجار وليس لديه مسكن.
وأكــد أن أصحــاب هــذه البيوت أســر
محتاجــة للمســاعدة وتعانــي أوضاع
مادية صعبة ،وقامت اللجنة بزيارتهم
عــدة مرات قبل الشــروع فــي العمل
للتأكــد من أوضاعهــم المادية ووضع
المخططات الالزمة لبدء التنفيذ.

من ألم المعاناة لفرح السكن
حياة المواطن أبو محمد تبدلت بعدما
ســاهمت دائرة الحاضنة الشعبية في
حركة حماس بتوفيــر منز ً
ال متواضعاً
ال يقــارن مــع مســكنه القديــم الذي
افتقر ألدنى مقومات الحياة اآلدمية.
يتابع أبــو محمد" :اســترحت اآلن من
مياه المطر التي كانت تتســرب للبيت
من الجدران والســقف ونحن نائمون،
وأصبــح لــي حمــام ومطبخ بعــد أن
كانت غرفة النــوم والمطبخ والحمام

في بيت واحد .أمــا المواطن أبو أحمد
فقال عائلتي كانت تعاني في السابق
مــن طبيعة الحياة داخل غرفة واحدة،
جدرانها مليئة بالتشقّقات.
ويضيــف أبو أحمــد "في الشــتاء كان
أغلــب األثــاث والمالبــس ،وفــراش
النوم ،يغــرق باألمطار ،وكنت أقضى
تلــك الليالي فــي نقل األطفــال من
مــكان آلخــر ،خوفــا عليهــم الغــرق
والمرض".
وبيّن أن فصل الصيف لم يكن ســهال
على أفراد عائلته ،الذي كانوا يقضونه
بصعوبة ،جرّاء ارتفاع درجات الحرارة
ودخــول الحشــرات والزواحــف لهــذه
الغرفة.
ويســتكمل قائــا "اليوم أشــعر أنني
وأفراد عائلتي بأمان من هذه الظروف
الحياتية القاسية ،نستطيع أن نعيش
الحيــاة الكريمة ،وإن كانــت مقوماتنا
المادية شبه معدومة".

يشار إلى أن كل المشاريع التي ذكرها
ســابقاً تم تنفيذها واإلشــراف عليها
مــن قبــل دائــرة الحاضنة الشــعبية
فــي حركة حماس والتــي تهدف لصد
مشــاريع التجويــع عن أبناء الشــعب
الفلســطيني المخطــط لها سياســيا،
وتوفير أدنى متطلبــات الحياة في أي
بقعــة تســتطيع الوصول إليهــا نحو
األســر الفقيــرة التــي تحتــاج للدعم
والمســاندة وتعزيز شــعبها ومؤازرته
في ظروفه الصعب التي تعصف به.
الحاضنــة هــي إحــدى دوائــر العمل
المركــزي التابعــة لحركــة المقاومة
اإلسالمية حماس في قطاع غزة ،التي
رأت النــور مــن بين ظلمــات الحصار
المفــروض عليــه ،فمــا كان منها إال
أن شــقت دربها فــي أحلــك الظروف
وأشدها قسوة خالل المرحلة األخيرة،
من أجل مســاعدة العائــات الكريمة
في قطاع غزة.

غزة-الرأي
تعتبــر إدارة األدلــة الجنائية
وهندسة المتفجرات أحد أهم
إدارات الشــرطة المتخصصة
والتي تساهم في الكشف عن
الجرائــم بطــرق تكنولوجية
حديثــة باإلضافــة إلــى إزالة
الخطــر عــن المواطنيــن
مــن خــال تحييد األجســام
المشبوهة والمتفجرة.
وفي هذا الصــدد قال العقيد
علي القدرة مدير إدارة األدلة
الجنائية وهندسة المتفجرات
" إن إدارته تضم " "25قســم
و" "9دوائــر علــى مســتوى
قطــاع غزة ،يعمــل في كافة
تخصصات الشــرطة وهدفها
الرئيســي خدمــة المواطــن
ورفع الخطر عنه".
وأوضح العقيد القدرة أن عمل

هندســة المتفجــرات يعتبــر
الدرع الواقي للمواطنين حيث
يتركز في إزالــة الخطر الذي
يكمن في مخلفــات االحتالل
ومــا يشــابهها باإلضافة إلى
توعيــة المواطنين حول تلك
المخاطر.
وأشــار القــدرة هندســة
المتفجرات تنقسم إلى أقسام
رئيســية " قســم التحقيق ما
بعد االنفجــار والمكتب الفني
حيث تعمل فور وقوع انفجار
وتقوم بجمع البيانات واألدلة
لمعرفة ســبب وقوع االنفجار
والتحقيــق فــي نــوع الخطر
وإزالته ومسبباته.
"قســم التزييــف والتزويــر
والــذي يختص فــي مضاهاة
ومقارنة وفحص المستندات
الرســمية بعــد صــدور

التكليفات النيابــة والمحاكم
فــي جميــع المحافظــات
ويتــم التدقيق فيها بشــكل
متخصــص إلرجــاع الحقوق
ألهلها وفق القانون".
وتابــع العقيد القــدرة هناك
أيضــاً قســم األســلحة حيث
يقــع علــى عاتقــه فحــص
جميــع األســلحة والمقذوفات
ومســارات إطالق النــار التي
يتم اســتخدامها في الجريمة
والذي يتم من خاللها كشــف
الكثير من القضايا الغامضة.
وقسم معهد الدراسات والذي
يختص فــي صقــل وتطوير
الكوادر البشرية المتخصصة
داخــل االدارة وعمــل دورات
مكثفة داخــل وزارة الداخلية
وخارجها.
وأشــار أن هنــاك قســم

البصمات حيث أن هذا القسم
لــه دور كبيــر فــي الكشــف
عــن الكثير مــن الجرائم وله
ارتباطــات كبيــرة مــع كافة
المؤسســات ذات االختصاص
ويقــوم برفع البصمــات من
مسرح الجريمة ومقارنتها مع
بصمات المشتبه بهم.
وذكر العقيد القدرة أن قســم
مســرح الجريمــة :وينــدرج
علــى عاتقــه رفــع البصمات
وجمع األدلــة من مكان وقوع
الجريمة والعمل على تحليل
ومعرفــة كافــة االثــار التــي
يتم العثــور عليها ،باإلضافة
إلــى قســم الســموم واألثار
البيولوجيــة والــذي يهتــم
بشــكل أساســي بتحليــل
ومعرفــة طبيعــة الســموم
والمخاطــر المترتبــة عليهــا

مــن خــال فحــص األطعمة
واألغذيــة والمنتوجــات فــي
كافة المحافظات .
وأكد القــدرة أن إدارته لديها
كوادر علمية متخصصة يتم
اختيارهم وفق أســس مهنية
معينة ويتم تدريبهم بشكل
مكثف للعمل وفق التكليفات.
ونــوه القــدرة أن هنــاك
تعــاون مســتمر بيــن إدارته
والمؤسسات الحكومية والغير
حكوميــة والدولية لتقديم ما
هو أفضل للمواطنين.
وفــي نهايــة حديثــة ناشــد
العقيــد القــدرة المواطنيــن
بعــدم االقتــراب من مســرح
الجريمــة أو من األماكن التي
يتواجد بها أجســام مشبوهة
واالتصــال علــى الجهــات
المختصة.
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في مواجهة كورونا

تدريب الكادر الصحي..خطوة أساسية لتعزيز جودة الخدمات

بواقع  2000جرعة تطعيم

مرضى زراعة األعضاء بغزة ..أول من يتلقى لقاح كوفيد19
غزة-الرأي -آالء النمر
ضعــف البنية الجســدية واحدة
مــن أولويــات تقديــم لقــاح
التطعيــم ،فقــد تجــاوز 2000
لقــاح للتطعيــم ضــد اإلصابة
بوبــاء كوفيــد  19حواجــز
االحتالل مــن الضفــة الغربية
المحتلة إلى أن حط على أعتاب
مشافي قطاع غزة ،كأول دفعة
عالجية.
أضعف الفئــات المرضية كانت
أول المخصصيــن إلعطائهــم
اللقــاء مــن قبــل وزارة الصحة
الفلســطينية ،علــى أســاس
انعــدام المناعــة الجســدية
وضعف مقاومتهــم لألمراض،
ممــا دعــا وزارة الصحــة
لتخصيــص الدفعــة العالجيــة

لهم.
مرضى الفشل الكلوي ومرضى
زراعــة األعضــاء مــن أصحاب
كبــار الســن هــم مــن أكثــر
الفئات المترددة على المشافي
واألجهزة الطبيــة العالجية في
مشافي القطاع ،وهذا المسبب
األول الذي يحمل نســبة عالية
في احتمال اصابتهم باألمراض
الوبائيــة المعديــة ،والتي من
الممكــن أن تهــدد حياتهــم
بالخطر.
الناطــق باســم وزارة الصحــة
أشــرف القــدر قــال إن وزارته
منــذ ســاعات الصبــاح األولى
اســتلمت دفعة أولية من جرعة
اللقــاح الروســي للتطعيم ضد
كوفيــد ،19ســيتم تخصصيها

لمرضى الفشل الكلوي ومرضى
زراعــة األعضــاء كمرحلة أولى
ابتــداء من صبيحة يــوم األحد
المقبل.
كما تولي وزارة الصحة مرضى
الســرطان من األطفــال وكبار
الســن المراحــل األولــى ألخذ
اللقــاح ،لحمايتهــم والحفــاظ
على حياتهم كواحدة من سبل
تقديم الخدمة لمستحقيها.
وتتمثــل المرحلــة الثانيــة من
مرحلــة التطعيــم بحســب
القــدرة تأمين الكــوادر الطبية
المتصديــة للوباء منــذ لحظة
تفشــيه داخــل القطــاع ،بمــا
يشــمل األطبــاء والممرضيــن
الذين خاضوا الصراع بأرواحهم
دون تــردد من اللحظات األولى

حتــى اليــوم .وتوقــع القــدرة
دخــول المزيــد مــن دفعــات
اللقــاح عبر حاجــز بيت حانون،
الســتمرار مراحــل التطعيــم
حســب األولويــات الضروريــة،
فكلما زادت دفعات اللقاح كلما
زادت رقعة الفئات المستهدفة،
إلــى أن تصل الــوزارة لمرحلة
التطعيم العام لكل المواطنين.
ويبلــغ عدد مرضــى الكلى في
قطاع غزة أكثر من ألف مريض
يُعانون مــن الفشــل الكلوي،
ويُجرون عمليات غســيل لمدة
 3مرات أسبوعياً ،وهم يعانون
مــن مضاعفات صحية بســبب
تــردي الوضع الصحي وانقطاع
األدوية الخاصة بهم بين الحين
واألخر.

غزة-الرأي-فلسطين عد الكريم
اســتمرارا للجهــود المبذولة لرفع
مســتوى جــودة أداء الخدمــات
الصحيــة المقدمــة للمواطن في
قطاع غــزة ،حرصت وزارة الصحة
على العمــل على إثــراء وتدعيم
المنظومــة الصحيــة بعــدد مــن
الكــوادر البشــرية ،وتدريبهــا
وتطويرهــا لتكــون قــادرة على
التعامل مع كافة الظروف.
وتســعى الــوزارة لتطوير مهارات
الكــوادر البشــرية علميــاً ومهنياً
وإداريــاً مــن خــال التخطيــط
والتدريــب والتعليــم المســتمر،
والتواصل الفعال مع المؤسســات
والجهــات ذات العالقــة مــن أجل
االرتقاء ،وضمان جــودة الخدمات
المقدمة للمواطن الفلسطيني.
ومنــذ بداية عــام  ،2020حرصت
اإلدارة العامــة للمستشــفيات
علــى تدريــب كواردهــا داخــل
المستشفيات وفى كافة الخدمات،
والتي كان أبرزها تدريب الكوادر
لمواجهة جائحة كورونا ،حيث تم
تدريب الكوادر الطبية على دليل
اجراءات مكافحة العدوى وسالمة

المرضــى ،وأيضاً تدريــب ()100
طبيــب حــول آليــات وسياســات
التعامــل مــع حــاالت كوفيــد 19
والوقايــة منه ،الــى جانب تدريب
( )60طبيــب جديــد علــى كيفية
التعامــل مــع حــاالت اإلصابــة
بالفيروس.

تدريب وتطوير
ووفــق التقريــر الســنوي الصادر
عن اإلدارة العامة للمستشــفيات
لعــام  ،2020فقــد تــم تدريــب
كوادر المستشــفيات على العمل
فــي العنايات المركــزة من أطباء
وتمريض للعمل في المستشــفى
الخــاص لعــاج حــاالت كوفيــد،
إضافة إلى تدريــب ( )100طبيب
من أقسام الباطنة والجراحة على
علوم العناية المركــزة ،لمواجهة
جائحة كورونا.
والــى جانــب مــا ســبق ،عملــت
اإلدارة العامة للمستشــفيات على
تفويج الكوادر الطبية من مختلف
المستشــفيات الحكومية للتدريب
فــي المستشــفى األوروبــي من
أقسام الباطنة والعنايات المركزة

والتخدير.
كمــا أشــار التقريــر الــى تفعيل
برامــج البــورد في مستشــفيات
محافظــة الجنــوب بعــد تحويــل
المستشــفى األوروبي الســتقبال
الحــاالت المصابــة بفيــروس
كورونــا ،واالجتمــاع مــع رؤســاء
جميع التخصصــات وإعادة ترتيب
توزيــع الكــوادر تبعــا الحتيــاج
الخدمات الطبية ،واستمرار برامج
البورد في مجمع ناصر ،باإلضافة
إلى إعداد برنامج تدريبي ألطباء
البــورد للتدريــب علــى مهــارات
العناية المركزة.
وفي مجــال التدريــب أيضا ،لفت
التقريــر إلى تدريــب العمال على
آليات الغسيل والنظافة والتخلص
منهــا للعمــل فــي مستشــفيات
كوفيــد ،باإلضافــة الــى تدريــب
المهندسين على الدخول والخروج
وقــت الحاجــة للعمــل فــي تلك
المستشفيات.

في مواجهة كورونا
وإضافــة لذلــك ،تــم تنفيذ ثالث
دورات تعريفيــة لألطبــاء حــول

سياســات العمــل مــع مصابــي
كوفيــد ،الــى جانب عقد ورشــة
عمــل حــول تعظيــم جهوزيــة
المستشفيات الحكومية لمكافحة
وباء كورونا.
وعلــى صعيــد آخر ،ذكــر التقرير
أنــه تم تدريــب موظفي أقســام
الوالدة والحضانات على ســجالت
المواليد في مستشفيات األقصى
والنصر والهالل اإلماراتي ،كذلك
انتــداب ( )20صيدلي مــن جميع
المستشفيات لبداية الشق العملي
للصيدلة السريرية.
كمــا كشــف التقرير عــن تدريب
( )200مــن الكــوادر المختلفــة،
على طرق مكافحة العدوى ،وذلك
بالتعاون مع اإلدارة العامة لتنمية
القوى البشــرية ،الفتا إلى تدريب
( )130مــن الكــوادر المختلفــة
علــى العنــف المبني علــى النوع
االجتماعي.
وفيما يتعلق بورش العمل ،عقدت
اإلدارة العامــة للمستشــفيات
العديــد مــن ورش العمــل خالل
 ،2020أبرزها ورشة عمل لمدراء
ورؤســاء أقســام المستشــفيات،

لتطبيق نماذج الدخــول والخروج
الجديــدة والمعتمــدة مــن قبــل
لجنــة  ،MDSوأخــرى حــول
بروتوكــول المضــادات الحيويــة
وقوائم التحقق قبل وخالل وبعد
العمليات.
وفــي نفــس اإلطار ،تم تشــكيل
لجــان مكافحــة العــدوى فــي
المستشــفيات ،والتــي تقــوم
بتطبيق السياســات المنبثقة عن
اإلدارة العامة للمستشفيات.
وحســب ما ذكره التقرير فقد تم
إعداد دراســة تقييمية لســجالت
المواليد المحدثة بأقســام الوالدة
والحضانــات بالمستشــفيات مــع
فريق السجالت المكلف ،ومتابعة
عمل الفريق للوصول لمؤشــرات
دقيقة.
وبالرغــم مــن اإلمكانيــات
المتواضعة لــوزارة الصحة بغزة،
إال أنها تواصل تحقيق أقصى قدر
مــن التدريب والتعليــم والتطوير
المهني للقــوى العاملة بها لتلبية
احتياجــات المواطــن ،فــي ظــل
حصــار خانق طال أمــده أكثر من
 14عام على التوالي.
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قدرت بـ 1.5مليون دوالر الخسائر

فتح سدود مياه األمطار ..يغرق آمال المزارعين بأراضيهم

شواطئ غزة تزاحمها خيرات األسماك
بعدما حط المنخفض رحاله
غزة-الرأي  -آالء النمر
ركوب األمواج بالقــوارب الصغيرة
فرصة ال يضيعها الصيادون بعدما
حــط المنخفــض الجــوي رحالــه
أمام الشــاطئ ،فهنا يكمــن الخير
والفرصــة المنتظــرة ألرزاقهــم
واتســاع رقعة حالهم على أحسنه،
فهــم األعلــم بأحــوال صاحبهــم
البحر الــذي غدا مكانا دســماً لمأل
أحواضهم بأنواع وألوان األســماك
المتنوعة.
ســباق القــوارب بيــن األمــواج
المتعاليــة بيــن جمــوع الصيادين
يبدأ مع أول ســاعات الفجر األولى،
بــاردة جداً هــذه األوقــات حيث ال
تتجــاوز درجة الحــرارة عدد أصابع
اليــد الواحــدة ،إال أن كل صيــاد

دخل غمار الســباق لن يعود خالي
الوفاض وهو رابح بكل األحوال.
هــذا الخيــر الــذي تحملــه أمــواج
بحــر غزة يعم على أرجاء الســكان
وعوام المواطنين ،فــا يخلو بيت
فلســطيني من أكلة سمك مطهوة
علــى بطــرق مختلفــة وبأطعــم
متنوعة.
أســواق وحســبات الســمك فــي
غــزة شــهدت إقبــا ً
ال ملحوظــاً من
المواطنيــن علــى الشــراء بعــد
انخفاض أســعارها ،وعبــر المئات
من صيادي األسماك عن فرحتهم،
بعد أن امتألت صناديقهم بكميات
وفيرة وأنواع مختلفة من األسماك،
خاصــة بعــد انحســار المنخفــض
الجــوي األخير ،والذي شــكل طوق

نجــاة لمعظــم الصياديــن ،الذين
قامــوا لالصطيــاد والبيــع فــي
األسواق.
اإلدارة العامــة للثــروة الســمكية
فــي وزارة الزراعة بغــزة ،قالت إن
كميــات الصيــد في كافــة مرافئ
قطــاع غــزة الخمســة بلغــت (65
طناً) في كافــة محافظات غزة من
األسماك المتنوعة ،منها ( )31طن
ســردينة و( )23طــن "طرخونــة"،
وكنعن ( )1طن ،فتال ( )1طن.
تعتبر فترة انتهاء المنخفض الجوي
فرصة ذهبية بالنســبة للصيادين
فــي تشــغيل قواربهم وشــباكهم
لصيــد األســماك المنوعــة ،فض ً
ال
عن المردود المالــي من وراء البيع
بكميات كبيــرة ،عد حالة الكســاد

التــي عانــوا منهــا خالل االشــهر
الماضية ،بســبب تضييق مســاحة
الصيد المســموح لهم بالعمل بها
من قبل قوات االحتالل.
وانتشــرت عبــر مواقــع التواصــل
االجتماعــي العديــد مــن الصــور
ومقاطع الفيديو التي أظهرت فرح
الصياديــن بمــا جاد عليهــم البحر
مــن االســماك التــي اصطادوهــا
بعــد المنخفض الجــوي ،في حين
وصل إلى االســواق كميــات وفيرة
مــن االســماك التي يحبهــا الناس
وانخفضــت أســعارها بشــكل
ملحــوظ ،ما جعــل المواطنين من
اصحاب الدخل المحدود يشترونها
نظــرا لكون االســعار فــي متناول
األيدي.

قرابة الـــ 4000مواطن في قطاع
غــزة يمارســون مهنــة الصيــد،
يتعرضــون بشــكل يومــي الــى
معاناة ســببها لهم االحتالل ،جراء
المالحقــات و عمليــات اطالق النار
واالعتقــال ،حيــث فقد عــدد كبير
منهم حياتهم نتيجة تعمد البحرية
"اإلســرائيلية" إطالق النار عليهم
خــال رحلــة عملهــم ،باإلضافــة
إلــى أن العشــرات منهــم تركــوا
المهنــة قســراً نتيجــة لإلصابــات
التي تعرضــوا لها والتــي جعلتهم
يتركــون المهنــة مــن دون رجعة،
باإلضافة إلى أن عددا كبيرا منهم
دمر االحتــال قواربهم وآخرين ال
تزال تحتجــز قواربهم داخل ميناء
اسدود.

غزة -الرأي-أالء النمر
ما بين شُحِّ المياه ووفرتها يواجه
"مزارعــو قطــاع غــزة" كل يــوم
حربًــا مــع االحتالل اإلســرائيلي
على حدود القطاع الشرقية ،وأيًا
كان حال الماء؛ العنوان واحد لكل
الحكايــات" :البقــاء علــى األرض
مهما تكالبت الصعاب".
وتتعمّد قوات االحتالل كل موسم
شــتاء فتح عبّارات األمطار صوب
األراضي الزراعية الحدودية شرق
غزة ،دون ســابق إنــذار ،ما يلحق
أضــرارا ماديــة كبيــرة باألراضي
الزراعية والمزارعين.
ويُقيــم االحتــال اإلســرائيلي
عدة ســدود لتجميع مياه األمطار،
واالســتفادة منهــا ،لكنهــا تُقدم
على فتحها ،حينما تتكدس كميات
كبيــرة مــن الميــاه ،فــي فصــل
الشتاء ،فتندفع باتجاه قطاع غزة،
وتتسبب بأضرار للسكان.
وكانت قوات االحتالل اإلسرائيلي

أغرقت خــال اليومين الماضيين
مئــات الدونمات الزراعية شــرقي
مدينــة غــزة ،مــن خــال فتــح
عبّــارات ميــاه األمطــار صــوب
األراضي.

خسائر فادحة
وزارة الزراعــة فــي غــزة ،قدرت
األضرار والخسائر األولية الناتجة
عن فتــح االحتــال اإلســرائيلي
لعبارات مياه األمطار شرق مدينة
غزة وبيت حانون ،وكذلك الناجمة
عن المنخفض الجوي األخير تزيد
عن مليون ونصف دوالر.
وقالــت الــوزارة فــي بيــان وصل
"الــرأي" اليوم األحد ،إن مســاحة
األراضــي الزراعية التــي غمرتها
ميــاه األمطــار مــن جــراء فتــح
العبارات ( )600دونم شــرق غزة،
و( )100دونم شرق بيت حانون.
وأكــدت أنها هــذه المــرة الثانية
خــال شــهر التــي يقــوم فيهــا

االحتالل بفتح العبارات والســدود
المائيــة شــرق غزة ،مشــيرة إلى
أن هــذه الجريمة تتكــرر في كل
عام ،مما يــؤدي إلى غرق وإتالف
محاصيل المزارعيــن وتكبيدهم
المزيد من الخسائر.
وأكــدت أن االحتــال يســتهدف
القطاع الزراعي ككل ،ويستخدم
سياســة تدميــر كافــة األراضــي
شــرق قطــاع غــزة ،ســواء مــن
خــال غمرهــا بالمياه ،أو رشــها
بالمبيــدات ،أو تجريفهــا ،كونهــا
تمــد القطــاع بالســلة الغذائية،
موضحة أن هناك تعمد واضح من
قبل االحتالل لجهة إبقاء المناطق
الشرقية لقطاع غزة فارغة".
وطالبــت الــوزارة المؤسســات
الحقوقيــة إلــى التدخــل العاجل
لوقــف هــذا المسلســل المتكرر
مــن االنتهــاك اإلســرائيلي
بحــق المزارعيــن وأراضيهــم،
داعية الجهــات الداعمــة للقطاع

الزراعي إلى مســاعدة المزارعين
المتضررين من فتح السدود ومن
المنخفض األخير.
وذكــرت الــوزارة أن طواقهمــا
الميدانيــة مازالــت تقــوم بحصر
األضــرار والخســائر الناتجــة عن
المنخفــض الجــوي ،مبينــة أن
الدفيئــات الزراعية كانــت األكثر
ضرراً من المنخفض.

تدمير المحصول
وتكبــد المزارعون خســائر مادية
فادحــة بعــد أن غمــرت ميــاه
العبارات أراضيهم والتي كان من
المنتظر أن يحصدوا منتجها خالل
اليوميــن ،بعــد أن جرفــت المياه
الزرع ودمرت المحاصيل.
وقــال مزارعــون إنهم جــاءوا إلى
أرضهــم صباحًــا لحصــاد بعض
الخضــروات ،لكنهم تفاجــأوا بأن
المــزارع قد غرقت تمامًا بســبب
فتح عبارات المياه.

وقالــوا إن االحتــال يتعمــد تلك
السياســة ،مؤكديــن أن ذلــك
يكلفهم الكثير ،إذ أنهم يعيشــون
على مــا يزرعونــه كمــا أن األمر
يرتــب عليهــم مديونيــات مالية
كبيــرة تتمثــل فــي ثمــن إيجار
األراضي وتكلفة الزراعة.
وبحســب متابعيــن فــي الشــأن
الزراعــي؛ فــإن قــوات االحتــال
اإلســرائيلي أقامت ســدودًا على
طول الشــريط الحــدودي لقطاع
غــزة؛ لمنــع االنســياب الطبيعي
لميــاه األمطــار إلــى األراضــي
الفلســطينية ،وتحويلهــا لتصــب
في الخــزان الجوفي فــي الداخل
المحتــل ،وبالتالــي حرمــان
الفلســطينيين مــن أهــم مصدر
لتغذيــة الخــزان الجوفــي ،فــي
ظــل تفاقــم الوضــع المعيشــي
للمزارعيــن واألزمــات والكــوارث
التي يتعرض لها القطاع الزراعي
تزامناً مع أزمة كورونا.

تقرير
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مع انتشار جائحة كورونا

الكادر الطبي ..بصمة جديدة على صفحات االنجاز
ديرالبلح -خانيونس -بسام
العطار -الرأي:
قال رئيــس لجنــة المتابعة
الحكوميــة محمــد عــوض،
إن خدمــة المواطن وتقديم
وتطويــر الرعايــة الصحيــة
فــي كافــة المرافــق التــي
تتبــع وزارة الصحــة ،تقــف
علــى رأس األوليــات ،وحقه
في الحصول العالج ،وصو ً
ال
لتطوير الكادر الطبي.
وأشــاد عــوض فــي حديث
لـ"الــرأي" خــال جولــة
تفقديــة لســير العمــل في
مستشــفى شــهداء األقصى
بدير البلــح ،ومجمــع ناصر
الطبي بخانيونس ،في إطار
المتابعــة الحكوميــة لعمــل
المرافق الصحية وما تقدمه
من خدمــات صحية في ظل
مواجهة جائحــة كوفيد ،19
بالجهود الكبيرة التي يبذلها
الطاقم الطبــي ،في مختلف
المرافق ومســتويات تقديم
الخدمة ،بالرغم من الظروف
الصعبة وقلة اإلمكانيات.
واطلــع عــوض علــى ســير
العمل فــي قســم الطوارئ

والجراحة والعمليات والوالدة
بمستشــفى
والحضانــة
شــهداء األقصــى ،وقســم
المختبر واالســتقبال وقسم
الكســور المعقــدة وقســم
رعايــة األطفــال بمجمــع
ناصــر الطبي ،مســتمعاً الى
شــرح توضيحي حــول عمل
األقسام والخدمات المقدمة
وأهــم ماتــم انجــازه خالل
الفتــرة الماضية ،واالجراءات
المنفــذة لتســهيل وصــول
وحصــول المواطــن علــى
خدمة صحية متكاملة.
واعتبــر عــوض أن جائحــة
كورونــا تعتبــر فصــ ً
ا آخر،
أثبــت فيــه الــكادر الصحي
أنه األجدر على وضع بصمة
جديدة على صفحات االنجاز
الفلسطيني.
وأشــار الــى أن الجهــود
ســتتواصل
الحكوميــة
لتعزيــز الخدمة الصحية في
مستشفى شــهداء األقصى،
حيــث يتــم العمــل علــى
مضاعفة المساحة االجمالية
للمستشــفى مــن  9دونمات
الى  25دونمــاً ،مع مواصلة

العمــل لتوفيــر التمويــل
المطلوب ليضم المستشفى
كافــة الخدمــات التــي تلبي
احتياجــات المواطنيــن فــي
المحافظة الوسطى.
وأضــاف عــوض في ســياق
حديثه ،الى أن وزارة الصحة
تســعى على الدوام وبخطى
ثابتــه على تجويــد الخدمة،
فباألمس كنا على موعد مع
إنجاز جديــد بافتتــاح مركز
نورة الكعبي لغســيل الكلى
ومــا ســيوفره مــن خدمــة
نوعيــة ألهلنا فــي محافظة
الشــمال ،وقبلهــا مــع وضع
حجــر األســاس لمستشــفى
حمــد بــن جاســم العــام
بمحافظة رفح بتمويل دولة
قطر.
جولة رئيس لجنــة المتابعة
جــاءت برفقة طاقــم وزاري
برئاســة وكيل وزارة الصحة
د .يوسف أبو الريش ،والذي
أكــد أن هناك تطــوراً كبيراً
طرأ علــى مجمــل الخدمات
الصحيــة ،التــي يقدمهــا
مستشــفى شــهداء األقصى
وناصر على وجه الخصوص،

وذلك مــن حيث اإلنشــاءات
والــكادر
والتجهيــزات،
البشري.
وأكــد أبوالريش لـ"الرأي" أن
وبعد انتشــار جائحة كورونا
في قطاع غــزة ،وماتم بذله
مــن جهــود اســتثنائية ،من
قبل الطواقم الصحية ،كانت
هــذه الزيارة من قبل رئيس
لجنــة المتابعــة الحكومية،
كلفتــة شــكر وعرفــان لمــا
قدمته أليــادي البيضاء خط
الدفــاع األول ،وتجديد الثقة
بهــا ،وأنهــا محــور مهم في
منظومــة العمــل الصحــي،
والنموذج األروع في مراكمة
االنجاز تلو اآلخر.
مديــر مستشــفى شــهداء
األقصــى د .كمــال خطــاب
أعــرب فــي ســياق حديــث
لـ"الــرأي" ،عن ســعادته من
هــذه الزيــارة مــن رئيــس
لجنــة المتابعــة ،ووكيــل
وزارة الصحــة ،ومديــر عام
المستشــفيات ،والتــي تأتي
في إطــار المتابعــة الدائمة
والحثيثة لعمل المستشفيات
التــي تتبــع وزارة الصحــة،

واالطــاع علــى اإلنجــازات
التــي تحققت خــال الفترة
الماضية ،والعمــل على حل
المشــاكل وتذليــل العقبات
وإيجــاد حلــول لهــا ،وتوفير
احتياجات المستشفيات.
أمــا مديــر مجمــع ناصــر
الطبــي د .محمــد زقــوت،
أكــد لـ"الــرأي" ،أن زيــارة
الوفــد الــوزاري ،جــاءت في
ظــل ظروف صعبــة تمر بها
المستشــفيات فــي قطــاع
غزة ،خاصة في ظل انتشــار
جائحة كورونا ،وما نتج عنها
من احتياجات ملحــة لتجاوز
المرحلــة الحالية ،حتى زوال
هذا الوباء عن شعبنا.
وقــال زقــوت إن الطواقــم
الطبيــة فــي كافــة أقســام
المجمع تبذل ومازالت تقدم
كل جهــد ممكــن لتقديــم
الرعاية الصحيــة المطلوبة
لــكل مواطن ،مؤكــداً أن د.
عوض أشــاد بشــكل واضح
بمــا رآه خالل الجولــة ،وبما
تم من إنجازات ،ســوا ًء على
صعيــد اإلنشــاءات أو تطور
الكادر البشري.

األسير محمد القدرة يرزق بطفله األول

بنطفة مهربة "..مجاهد" يبصر النور من عتمة الزنازين
ِ
خانيونس-الرأي
داخل أروقة مستشــفى الوالدة
بمجمــع ناصــر الطبــي بمدينة
خانيونــس جنــوب القطاع بدت
مظاهر الفرح والســعادة البالغة
على وجوه أفراد عائلة "القدرة"
بعد أن وصل زائراً جديداً للحياة
ولكنه مختلف عن بقية أقرانه.
إنــه الطفــل "مجاهــد" الــذي
وضعتــه زوجــة األســير "محمد
يوســف القدرة" بعــد أن تمكن
زوجهــا مــن تهريــب نطفة من
داخل ســجنه قبل أكثر من عام
حيث نجحــت المحاولــة وأبصر
النــور طفــ ً
ا جديداً مــن عتمة
الزنازيــن وانتصــار جديد على
السجان وجبروته .

األســير "محمد القدرة"  34عاماً
اعتقــل بتاريــخ ،20/7/2014
وأصدرت بحقه محكمة االحتالل
العســكرية في بئر السبع حكماً
بالســجن الفعلي لمدة  11عاماً
 ،أمضــى منها  6أعــوام ونصف
حتــى األن ،ولم يكــن قد مضى
على زواجه كثيراً حين اعتقاله.
األســير "القــدرة" قــرر خــوض
مغامــرة اإلنجــاب عبــر النطف
ليلحــق بركــب العشــرات مــن
األســرى الذين خاضــوا التجربة
بنجاح قبله كان آخرهم األســير
"أمجد النجار" من رام اهلل والذي
رزق بطفلــه "أكــرم" وهــو أخر
أســير اســتطاع اإلنجــاب خالل
العــام الماضــي  ، 2020ليكون

بذلــك الطفل "مجاهــد القدرة"
هــو أول ســفير للحريــة يبصر
النور عبر النطف المهربة خالل
العام الجاري . 2021
إن عمليات تهريــب النطف إلى
خارج أسوار السجن ،بقيت حلماً
يراود األســرى لســنوات طويلة
إلــى أن أطلقهــا بشــكل فعلى
عام  2012األسير "عمار الزبن"
وهــو أول من خــاض غمار تلك
التجربة ،وأنجب أول مولود عبر
النطف ،أطلق عليه اسم "مهند"،
مما فتح الباب أمام العشرات من
األســرى ليحذو حذوه ،وتصاعد
العــدد تباعاً إلــى أن وصل إلى
( )68أســيراً ،أنجبوا ( )96طف ً
ال
 .وقد شكل اإلنجاب عبر النطف

تحديــاً حقيقياً لالحتــال الذي
يحــاول قتل كل معانــي الحياة
لدى األســير الفلسطيني ،حيث
يعتبرها األسرى انتصاراً معنوياً
كبيــراً علــى إرادة االحتــال
ومخططاته وقد عجز حتى اآلن
على اكتشاف كافة طرق تهريب
النطــف من داخل الســجن ،وإن
كان تعــرف على بعــض الطرق
إال أن األسرى يبدعون في إيجاد
بدائــل الســتمرار صراعهم مع
المحتــل الذي يحــاول قتل روح
األمل والحياة في نفوسهم.
جدير بالذكر أن األسير "القدرة"
هــو العاشــر بين أســرى قطاع
غــزة الذين اســتطاعوا اإلنجاب
عبــر النطــف حيــث ســبقه 9

أســرى من القطاع كان أخرهم
األســير"أيوب أبــو كريــم"
المحكوم بالسجن لمدة  15عاماً
وأنجــب طفل أطلق عليه اســم
"مجاهــد" ،وقــد رزق ثالثة من
أسرى القطاع بتوأم عبر النطف
المهربة.
وتبقى إرادة الحياة لدى األسرى
هي األقوى من جبروت السجان
وإجراءاته القمعيــة التي تهدف
إلى قتل األســرى روحاً وجسداً،
بمواصلــة التحدي واالســتمرار
فــي اســتعادة الحياة مــن قبور
الزنازيــن ،وهــذا القطــار الذي
إنطلق عام  2012لن يتوقف إال
بتبيــض الســجون بالكامل من
آخر أسير فلسطيني.

األخــيرة
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الصحة بغزة تعلن
إطالق حملة التطعيم
ضد “كورونا”
غزة -الرأي:
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ،انطالق
حملة التطعيم ضد فيروس “كورونا” ،عقب
وصول آالف الجرعات للقطاع.
وبدأت الحملة بتطعيم وزير الصحة األسبق
ريــاض الزعنــون ،ممثــا عــن الطواقــم
الطبيــة ،تبعه بتلقي الجرعــة وزير الصحة
السابق باسم نعيم.
بــدوره ،قال مدير الطــب الوقائي في غزة،
مجــدي ضهير إنه ســيتم تطعيــم الكوادر
الطبيــة أو ًال ،ثم فئات كبار الســن وأصحاب
األمراض المزمنة” .وأشــار “ضهير” إلى أنّه
بإمــكان المواطنين التســجيل ألخذ اللقاح،
عبــر التطبيــق اإللكتروني لــوزارة الصحة
“صحتــي” .وذكر أنه تجــري جدولة كل من
يطلب أخــذ اللقاح وفــق أولويــات وضعتها
أن كل من يزيد
وزارة الصحــة ،الفتــاً إلــى ّ
عمره عن 18عامًا هو بحاجة للقاح ،حســب
توصيات منظمة الصحة العالمية.

وكيل مساعد وزارة المالية

“أبو هين” اإليرادات هي رصيد الخدمات التي يستفيد منها المواطن
غزة-الرأي  -آالء النمر
الواجهــة األساســية ألي عمــل
حكومي تتصــدره وزارة المالية
والتــي تعكس أهــداف وبرامج
الحكومــة والسياســة العامــة
المتبعــة ،لــذا تتوقــف اللبنــة
األساسية التي يتم على أساسها
البناء والتطوير وإمداد الخدمات
األساسية بالدعم والتمويل.
برنامــج أروقــة الــوزارات الذي
يعده ويقدمه المكتب اإلعالمي
الحكومي أجرى جولة تفصيلية
تــدور تفاصيلهــا فــي وزارة
المالية ،حيــث تحدث إلى وكيل
مســاعد وزارة الماليــة إياد أبو
هيــن الــذي وضــح السياســة
العامة التي تتبعها وزارة المالية
وفق األصول القانونية.
مســاعد وكيل وزارة المالية أبو
هيــن تحدث بخطــوط عريضة
تبيــن مــدى وضــوح السياســة
المتبعــة لــدى وزارة الماليــة
بدءا من مرحلــة إعداد الموازنة
العامــة وكيفية تمويلهــا وآلية
إنفاقهــا ،مشــيراً إلــى أن هــذه

المتطلبات جعلــت وزارة المالية

للدولة ،وذلك بالتشاور مع كافة

إضفــاء الصيغــة القانونيــة

تتصدر أروقــة العمل الحكومي

الجهــات المعنيــة كمؤسســات

للموازنــة العامــة للحكومــة

ال سيما البدء بوضع خطة العمل

المجتمــع المدنــي والنقابــات

يتطلــب عرضهــا علــى الجهــة

الحكومي.

واالتحــادات ،حيــث يحــق لهم

القانونية والمرجعية األساســية

الخطــة الحكوميــة تســعى إلى

جميعا مناقشة الموازنة والخطة

وهــي المجلــس التشــريعي

تنفيــذ كافة البرامــج واألهداف

الماليــة للحكومــة بحســب أبو

الفلســطيني ،وذلك وفق أصول

مــن خــال الموازنــة العامــة

هين.

وشــروط وقواعــد مــن ضمنها

مرونــة وشــمولية الموازنــة
العامــة ،وأن كل اإليــرادات يتم
تحويلهــا لتغذيــة النفقات التي
تعود بالنفع على المواطن على
شكل خدمات.
أبــو هيــن يوضــح أن وجــوه
اإلنفاق لدى وزارة المالية تتغير
بحسب األولويات واألكثر أهمية
وإلحاحاً ،حيث تصدرت الخدمات
الصحيــة أولويــة المصروفــات
المالية فــي ظل جائحة كورونا،
تليهــا الخدمــات التعليميــة
واالجتماعية وتشغيل العاطلين
عــن العمــل ،فضال عــن تنفيذ
المشــاريع التطويرية كإنشــاء
المدارس.
وبخصــوص إدارة المــال العام
قال أبو هين إن السياسة المالية
تركز علــى تنمية المــال العام
مــن خــال تحصيــل الجبايات،
فهي تعود بالنفع على المواطن
الفلسطيني وتتحول على شكل
خدمات يســتفيد منها المواطن
الفلســطيني في مناحي الحياة
األساسية.

