
غزة – الرأي – آالء النمر:
“العين بصيرة واليد قصيرة”، هذا 
الموظف  يمثــل  بحذافيره  المثــل 
الفلسطيني في غزة، الذي تمنّى 
يومــًا أن يملــك من المــال كثيره 
ليســتر بيوت الفقــراء من كابوس 
الجوع، ويدفئ أجســاد أطفاله من 
قرس الشــتاء، فــا حيلة للموظف 

إال أن يكفي نفسه وعائلته من شر 
الفقر وبرد الشتاء.

لمســة أخوية توّطــد العاقة بين 
الــذي يعيش  الحكومي  الموظــف 
بأخيــه  صعبــة؛  ماديــة  أوضاعــًا 
الــذي يُواكب  المواطــن الكريــم 
ذات الظــروف علــى أصعبهــا، من 
خــال التبرع بجــزء غيــر محدود 

من مستحقاته اختيارًا منه وسعيًا 
في ترميم برد الفقراء ولو بشــيء 
بســيط من بــاب “المســلم ألخيه 

المسلم في شتى الظروف”.
رغمــا عن ضيــق حــال “الموظف 
الحكومــي” وقلة مدخولــه المادي 
وأطفالــه  يكفيــه  يــكاد  ال  الــذي 
األســبوع األول من تقاضي راتبه 

الــذي ال يتعدى نســبته الـــ50%، 
والمــوزع بيــن دفــع أجــرة بيتــه 
أطفاله وتقسيط ديون  ومصاريف 
يومياته لـ”الــدكان” المقابل لباب 
بيتــه، إال أنــه يجــد نفســه بحال 
أفضــل بكثيــر مــن تلــك األســر 
معدومــة الدخل ومعدومــة الحياة 

بأبسط معانيها.

نافــذة واحدة أطل منهــا الموظف 
المتكافــل مع تلك األســر، ليتبرع 
بجــزٍء مــن حقــه بنيــة الصدقــة 
الجارية عنه وعن أطفاله وأسرته، 
عبر مبادرة خيرية أطلقها عدد من 

الموظفين بعنوان “عيلة واحدة”.
المبادرة بدأت صغيرة 
وامتــدت لتكبــر بعدد 
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اإلمكانيات

تقليص مساعدات 
األونروا.. صفعة يدفع 

ثمنها الفقراء

“الدورات الحتمّية” بمديرية 
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للكادر البشري

“وحدة الكسور المعقدة” 
بغزة.. إنجازات تتجاوز 

حصار 15 عام 
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الحكومة في غزة ترجمتها على أرض الواقع

“عيلة واحدة”.. مبادرة لتقاسم لقمة العيش
 بين الموظفين والمتعففين
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعام- المكتب اإلعامي الحكومي

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

تليفون : 082883366 

الوسطى- الرأي- زكريا المدهون
تبلغ مساحة المحافظة الوسطى نحو 
خسة عشر بالمائة من مساحة قطاع 
غــزة، ويبلع عــدد ســكانها نحو 317 
ألف نســمة، وهي مســاحة كبيرة مع 
نســبة تعداد ســكانها إذا مــا قورنت 
المدنــي  الدفــاع  جهــاز  بإمكانيــات 

المادية والبشرية.
يتولى إدارة الدفاع المدني بالمحافظة 
الوســطى العميد رامي العايدي، تلك 
المحافظة التــي تحتضن فقط ثاثة 

مراكز للدفاع المدني.
وتحدث العميــد العايدي عن إمكانات 
ومــوارد الدفــاع المدنــي بالمحافظة 
الوســطى، وعدد مراكزه وكادره غير 
الــكافِ لتلبيــة احتياجــات ونــداءات 
المواطنيــن نظرا التســاع المســاحة 

العمرانية والسكانية بالمحافظة.
وأوضــح أن ثمانيــة مركبــات ما بين 
إطفاء وإنقاذ وإســعاف فقط هي التي 
المحافظة  لســكان  تقــدم خدماتهــا 
الوســطى، مردفــا أن جميعهــا بحالة 
سيئة وقد مضى على خدمتها ما يزيد 

عن 25 عاما.

وأعــرب عن أملــه دعم جهــاز الدفاع 
بعــدد كافٍ مــن مركبــات  المدنــي 
اإلطفاء واإلنقاذ الحديثة لســد العجز 
الموجــود حاليا في جميــع محافظات 

القطاع.
وشدد العميد العايدي في الوقت ذاته 
على أنهم ال يدخرون جهدا في سبيل 
تحقيــق أمــن وســامة المواطنيــن، 
والسعي قدما من أجل االرتقاء بعمل 

الدفاع المدني.
وأكد على ســرعة اســتجابة الطواقم 
فــي كافــة المحافظــات عنــد وقوع 
احــداث، معربا عن اســفه أن تتعطل 
بعض المركبات فــي بعض المهمات 
ســرعة  فــي  اربــاكا  يحــدث  ممــا 
االســتجابة، األمر الذي يتطلب حينها 
االســتعانة بمراكز أخــرى بعيدة في 
الزمن والمســافة، ممــا يعطي فارقا 
زمنيــا، وهــو مــا قــد يُصعــب عمل 
الطواقم في السيطرة على األحداث.

وقال إنهم يمتلكون كادرا بشــريا ذو 
خبــرة وكفــاءة كبيرة، اكتســبها عبر 
الســنوات الماضيــة، وأصبــح لديــه 
مقــدرة فــي التعامــل والتصــرف مع 

األحداث الكبيرة باإلمكانيات المتاحة.

أبرز اإلنجازات
واســتعرض مديــر الدفــاع المدنــي 
التــي  اإلنجــازات  أبــرز  بالوســطى 
العــام  خــال  محافظتــه  حققتهــا 
أنهــم  موضحــا  2020م،  الماضــي 
نفذوا )46( نشــاطا تدريبيا في علوم 
ومهارات الدفاع المدني، استفاد منها 
)1128( متدربا مــن المجتمع المدني 

والمؤسسات الرسمية.
وأضــاف أن قســم األمــن والســامة 
بالوســطى يواصــل عمله فــي الليل 
النهــار، وقــد أصــدر )269( تصريــح 

لمنشآت مختلفة.

وأردف أن فرق األمن والسامة نفذت 
خال العام الماضي جوالت تفتيشية 
استهدفت )560( منشأة خال )103( 

جولة.
وأضاف أنهم تعاملوا مع )791( حادثة 
مختلفة، توزعت )364( حادثة إطفاء، 
و)183( حادثة إنقــاذ، و)244( حادثة 

إسعاف.

كمــا أن محافظتــه عقدت وشــاركت 
فــي عــدد مــن االجتماعــات وورش 
العمــل مــع جهــات ذات العاقــة في 
العمل مثل البلديات والشرطة وهيئة 
والصحــة  العمــل  ووزارت  البتــرول 
والحكم المحلي واألشغال، كما نفذت 
بعض المنــاورات والدورات التدريبية 
الســتقراء الظــروف ولمعرفــة كيفية 

التعامل في أوقات الطوارئ.
وأشــار إلــى أن محافظتــه تضع كل 
عــام الخطــط الازمــة للتعامــل مع 
األزمات واألحــداث التي تحاكي جميع 
الســيناريوهات فــي الســلم الحرب، 
واالســتفادة مــن مخرجــات الخطــط 

السابقة.
خطــة  تضــع  المحافظــة  إن  وقــال 
مدروسة بالتنسيق مع إدارة العمليات 
فــي الجهــاز للتعامــل مــع الحوادث 
معهــا  التعاطــي  وكيفيــة  الكبيــرة 
بمســاندة المحافظات األخرى وبعض 

األجهزة ذات العاقة.

مطالب ومناشدات
في هــذا الســياق، أكد مديــر الدفاع 

المدنــي بالوســطى انهــم يســعون 
باستمرار لتطوير الكادر البشري وسد 
العجــز، وعقد الدورات ليــزداد الكادر 
خبرة في التعامل مع األحدث الكبيرة، 
ولاســتفادة مــن األخطــاء الســابقة 
الحديثــة  األدوات  علــى  والتــدرب 
المتداولة في العالم إلخماد الحرائق.

وفــي ختــام لقائــه، ناشــد العايــدي 
المواطنيــن عــدم التــردد باالتصال 
أي  حــدوث  فــور   102 الرقــم  علــى 
طــارئ، وعــدم عرقلــة عمــل رجال 
الدفــاع المدني فــي مهامهم ليتثنى 
للطواقم تقديم الخدمات للمواطنين 
على أكمل وجه، مطالبا المؤسســات 
التــي تهتــم  العالــم  الدوليــة ودول 
العاجــل إلنقاذ  بالتدخل  باإلنســانية 
الدفــاع المدنــي، وإدخــال مركبــات 
إطفاء وإنقــاذ حديثة وبواقر وجرافات 
ليســتطيع النهوض بنفسه من جديد 
في ظــل األوضاع الصعبــة التي يمر 
بهــا القطــاع، والســماح بإدخــال كل 
ما يلزم للدفاع المدني لســير العمل 
وتقديــم خدمة أفضل لســكان قطاع 

غزة.

رغم تزايد التعداد السكاني والعمراني

الدفع المدني بالوسطى إنجازات رغم محدودية اإلمكانيات
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم

يبــدو أن القدر ياحــق الاجئين 
التهجيــر  مــن  الفلســطينيين 
والشــتات الــى الحصــول علــى 
كوبونات غذائيــة ال تكاد تكفي 
تحــت  تعيــش  عوائــل ممتــدة 
الصفر وينهشها الفقر والحرمان، 
حتــى باغتهــم قــرار المســاس 
التــي  الغذائيــة  الســلة  بتلــك 
يعولــون عليها في توفير أقصى 

احتياجاتهم. 
وكالــة غوث وتشــغيل  وكانــت 
أعلنــت  "األونــروا"،  الاجئيــن 
إلغــاء الكوبونــة الصفــراء وهي 
ســلة غذائية مضاعفــة تصرف 
للعائات التي تعانــي من الفقر 
المدقع واألشــد فقــرًا، موضحًة 
أنه سيتم البدء في تطبيق نظام 
الســلة الغذائية الموحدة لجميع 
الاجئين المستفيدين في قطاع 

غزة.
قــرار الوكالة المفاجــئ بتوحيد 
الكوبونــة وحجــب المســاعدات 
الغذائيــة عن آالف الفقــراء، أثار 

حالة مــن الغضــب والغليان في 
أوســاط الاجئيــن، فيمــا أغلق 
محتجــون بوابات مقــرات توزيع 
المســاعدات، مطالبين بضرورة 
التراجــع عن تطبيق هــذا القرار 

الذي يمس بقوت الغابة.  
الفقراء أشد ضررًا

مهــران خضر الجئ فلســطيني 
علــى  أســرته  وأفــراد  يعتــاش 
الصفــراء"  الوكالــة  كوبونــة 
المضاعفــة"، أوضــح في حديث 
لـ"الــرأي"، أن كوبونــة االونــروا 
بالــكاد  عليهــا  يحصــل  التــي 
تكفيهــم طــوال ثاثة شــهور، 
متســائا:"" فكيــف األمــر فــي 
حال تــم تقليــص المســاعدات 

الغذائية".
أم يوســف حمدان، هــي األخرى 
تعيــل أســرة مكونة من تســعة 
أفــراد، جميعهم شــبان وفتيات، 
وال تكفيهم كوبونة الوكالة التي 
يحصلون عليهــا، إال أنها بمثابة 
توفيــر لكثير من االحتياجات في 
ظــل ارتفاع نســبة الفقــر وقلة 
فــرص العمل بغزة جراء الحصار 

المفروض.
وال تخفي أم يوســف في حديثها 
لـ"الــرأي"، قلقهــا بعــد تقليــل 
التي  الغذائية  الكوبونــة  كميات 
يعتاشون منها، وتقول باستياء:" 
هــل أصبحــت الســلة الغذائيــة 
الحزينــة التــي نحصــل عليهــا 
كل أشــهر عالة وســببًا في أزمة 

األونروا؟".
وتأتي التقليصات الجديدة، رغم 
تفاقــم أزمة الاجئيــن في غزة، 
الذيــن يمثلــون ثلثــي الســكان 
البالغ عددهــم مليوني مواطن، 
حيث تقدر نســب البطالة بأكثر 
الفقــر  %50، فيمــا نســب  مــن 
زادت عــن %75، جــراء الحصــار 
والذي  المتواصــل،  اإلســرائيلي 
جعــل %80 من أهالي قطاع غزة 
يعتمدون على المساعدات لتدير 

أمور حياتهم.
غضب واستياء

ورفضا لقرار توحيــد الكوبونات 
اللجنــة  شــرعت  الغذائيــة، 
المشــتركة لاجئين فــي قطاع 
غــزّة، بإغــاق مجموعــة مــن 

وكالة  "كوبونــات"  توزيع  مراكز 
الغوث وتعليــق العمل بها داخل 
محافظات القطــاع وذلك تزامنًا 
مع بــدء وكالــة "أونــروا" توزيع 
"الموحّــدة"  الغذائيّــة  الســلة 

للدورة األولى في عام 2021.
ــدت اللجنة فــي بيــانٍ لها،  وأكَّ
أّن هــذا التعليق يأتــي كخطوةٍ 
أولى ورسالةٍ إلدارة "أونروا" من 
أجل التراجع عن هــذا التقليص 
الجديــد مــن قــوت يــوم فقراء 

الاجئين.
مــن  "أونــروا"  إدارة  رت  وحــذَّ
السياســة،  بهــذه  االســتمرار 
موضحة انها ستواصل إجراءاتها 
حتــى تتراجع وكالــة الغوث عن 

قرارها بتوحيد السلة الغذائيّة.
ورأت اللجنة أّن قرار الوكالة يأتي 
فــي ظل سياســة التغــوّل على 
حقــوق الاجئين ومحاربتهم في 
لقمة عيشهم، وفي ظل الظروف 
والحصار  الصعبــة  االقتصاديــة 
على قطــاع غزة، وانتشــار وباء 
كورونا الــذي زاد من حالة الفقر 
والعــوز، ورغم كل هــذا ما زالت 

فــرض  تُحــاول  "أونــروا"  إدارة 
سياسة األمر الواقع.

وباشــرت وكالــة الغــوث بتنفيذ 
"الكوبونــة  توزيــع  نظــام 
الموحّــدة"، الذي يحــرم ما يزيد 
عــن 770 ألف الجئ فلســطيني 
علــى  بالحصــول  حقهــم  مــن 

الحصة الغذائيّة.
وفي وقت سابق، أعلنت األونروا 
معاناتها من أزمــة مالية خانقة، 
دفعهــا التخــاذ قــرارات قلصت 
من خالها الخدمــات التي تقدم 
لاجئيــن من بينها المســاعدات 

الغذائية.
اإلعامــي  المستشــار  وكان 
لوكالة "أونــروا" بغزة عدنان أبو 
حســنة، أكد في تصريح صحفي 
أن الوكالــة لــن تتراجع عن قرار 

"الكوبونة الموحدة".
الاجئيــن  عــدد  أن  وأوضــح 
المستفيدين من "السلة الغذائية 
الموحدة" المنوي تنفيذها حسب 
من  الجديــد ســيقترب  النظــام 
المليــون ومائتي ألف الجئ، وقد 

يزيد العدد عن ذلك.

تقليص مساعدات األونروا.. صفعة يدفع ثمنها الفقراء
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غزة-الرأي- مهدي الكحلوت:
العامــة  المديريــة  تُواصــل 
الداخليــة  بــوزارة  للتدريــب 
جهودهــا وبرامجها التخصصية 
المتنوعة، بهدف تطوير قدرات 
وأجهزتهــا  الــوزارة  منتســبي 
بالــكادر  واالرتقــاء  وإداراتهــا، 

البشري قيادًة وضباطًا وأفرادًا.
الداخلية"  "موقــع  ويســتعرض 
فــي التقريــر التالــي "برنامــج 
التدريب الحتمي" والذي شرعت 
بتنفيــذه  التدريــب  مديريــة 
مؤخــرًا بعد تخفيــف اإلجراءات 
االحترازية فــي مواجهة جائحة 

"كورونا".
و"التدريب الحتمي" هو برنامج 
تدريبــي متكامــل يُلــزم فيــه 
جميــع الضبــاط واألفــراد مــن 
منتســبي الوزارة بتلقي دورات 
تدريبية في مجاالت تخصصية 
متنوعــة، منذ بــدء عملهم في 
أجهــزة الــوزارة، وعلــى مــدار 
ترّقيهــم في الســلم الوظيفي 

والرتبي.

دورات تخصصية
وفــي هــذا الســياق، افتتحــت 
للتدريــب  العامــة  المديريــة 
الحتمــي  التدريــب  برنامــج 
بمتابعــة مباشــرة مــن "معهد 
التنميــة البشــرية" المتخصص 
فــي مجــال التدريــب التنموي 
دورات  لتنفيــذ  والتخصصــي 
تستهدف كافة الرتب العسكرية 

في الوزارة.
ويشــمل البرنامج عدة أقســام 
العليــا"،  "القيــادة  تضــم دورة 
والتــي تُعتبر ملزمــة لحصول 
الضبــاط علــى ترقيــات الرتب 
لــدورة  باإلضافــة  الســامية، 
والتــي  الوســطى"  "القيــادة 
للحصــول  اجتيازهــا  يتوجــب 
على رتب "مــازم، مازم أول، 
نقيب"، وانتهــاًء بدورة "مهارات 
رجــل األمــن" والتي تســتهدف 
األجهزة  أفــراد وضبــاط صــف 
األمنية التابعــة لوزارة الداخلية 

واألمن الوطني.
التنميــة  معهــد  مديــر  وأكــد 

اهلل  عبــد  العقيــد  البشــرية 
تهــدف  الــدورات  أن  قرمــوط، 
الداخليــة  كــوادر  إلكســاب 
ومهــارات  األمنيــة  القــدرات 
التعامــل مع الجمهــور، وتنمية 
والفكريــة،  اإلداريــة  القــدرات 
ورفع مستوى المهارة الميدانية.

محاور متقدمة
التي  العلمية  المســاقات  وحول 
تتناولها الــدورات الحتمية، قال 
العقيد قرموط: "تشــتمل دورتا 
القيادة العليا والقيادة الوسطى 
أبرزهــا  محــاور  عــدة  علــى 
"القيــادي"  اإلداري  المحــور 
والشرعي  والسياســي  واألمني 

"القانوني".
ولفــت إلــى أن الــدورة تتناول 
ودراســة  والتحليــل  البحــث 
مفاهيــم متعــددة مثــل أنماط 
وتحدياتهــا  وفنونهــا  القيــادة 
لتعزيــز  باإلضافــة  وأدوارهــا، 
قدرات كبــار الضبــاط بالوزارة 
التقنــي  األمــن  مجــاالت  فــي 

والمعلوماتــي، ودراســة مــواد 
التحصين المجتمعي، والعمليات 

األمنية ومكافحة التجسس.
التنميــة  وبيَّــن مديــر معهــد 
تتنــاول  الــدورة  أن  البشــرية 
جملة مــن المفاهيــم المتعلقة 
حــول  السياســي  بالمحــور 
القضية الفلســطينية، والشــأن 
اإلسرائيلي واإلقليمي والدولي، 
وتحليل السياســات لكل قسم، 
وبحــث  لدراســة  باإلضافــة 
وحقــوق  الشــرعية،  السياســة 
االنسان في القانون، والضوابط 
مــع  التعامــل  فــي  الشــرعية 
الدولية  والعاقات  المرؤوسين، 
مــن منظــور الواقــع والقانون 

والشرعية.

إضافة نوعية
بدوره، قــال العميد محمد خلف 
مديــر عــام المديريــة العامــة 
للتدريــب إن المديريــة العامــة 
للتدريب تُقدم نموذجًا تعليميًا 
التدريبي  البرنامج  تدريبيًا عبر 

الحتمي األول من نوعه.
فــي  "خلــف"  العميــد  وأضــاف 
تصريح خاص، إن هذا البرنامج 
قــادر علــى مواكبــة التحديات 
في المهام واألعمال الشــرطية 
الضبــاط  وإكســاب  واألمنيــة، 
والعناصــر القدرة علــى تقديم 
مختلــف  فــي  نوعيــة  إضافــة 
العمل فــي األجهزة  تخصصات 

األمنية".
وأكد خلــف أن مديرية التدريب 
توّظــف مجموعــة مــن األدوات 
المتقدمــة فــي ســبيل إنجــاح 
هــذا العمــل، مضيفــًا "نعمــل 
تعليميــة  بيئــة  توفيــر  علــى 
بجودة عالية، باســتخدام أرقى 
تقنيــات وأســاليب التدريــس". 
وأشــار إلى أن برنامج التدريب 
الحتمي ســيتواصل ليســتهدف 
جميــع ضباط ومنتســبي وزارة 
الداخليــة، وفــق آليــة تضمــن 
جديــدة  دفعــات  اســتيعاب 
واللوائح  القانونيــة  بالشــروط 

المعمول بها.

"الدورات الحتمّية" بمديرية التدريب.. تخصصية وتطوير للكادر البشري
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غزة- الرأي- نهى مسلم
ومــا   ٢٠١٤ حــرب  “بانتهــاء 
نتــج عنها من إصابــات كثيرة 
باألطراف والتشوهات، تطلعت 
وزارة الصحــة لضرورة تكوين 
فريــق  لخلــق  الوحــدة  هــذه 
متخصــص لمعالجة هذا النوع 
مــن االصابــات للتخفيــف عن 
كاهل المرضى مشــقة السفر 

للخارج للعاج”.
رئيس وحدة الكســور المعقدة 
بمجمع ناصر الطبي د. محمود 
مطر قال إن وزارة الصحة بغزة 
بادرت وبالتعاون مع المنظمات 
غيــر الحكوميــة مثــل منظمة 
الفلسطينيين  لمساعدة   MAP
بإرســال بعض جراحي العظام 
للتدريــب فــي لنــدن؛ وكذلك 
إرســال فريق تمريــض وفرق 
للتدريــب على  عاج طبيعــي 
المعقــدة،  الكســور  معالجــة 
الوفــود  ايفــاد  إلــى  إضافــة 

المتخصصــة بهــذا النــوع من 
اإلصابات لقطــاع غزة لمتابعة 

عمل الفريق المحلى”.
ويضيــف مطــر:" بانتهــاء عام 
٢٠١٥ تم إنشــاء هذه الوحدة 
فــي مجمــع الشــفاء وبشــكل 
مبدئي، شــرع الفريق المحلى 
 MAP وبمســاعدة  بالعمــل 
وفريق إنجليزي تم تزويد هذه 
الوحدة بــاألدوات الجراحية من 
المســتخدمة  األدوات  أحــدث 

عالميا لمثل هذه اإلصابات".
 ويســتطرد قائــا:” مع تراكم 
أعــداد اإلصابــات وخاصة بعد 
كان  العودة  إصابات مســيرات 
ال بــد مــن تخصيــص مــكان 
مناســب الســتيعاب مثل هذه 
الحاالت، وبالتعاون مع منظمة 
الصحــة العالميــة تــم إنشــاء 
وحدة منفصلة في مجمع ناصر 
مكونــة من جراحيــة تمريض 
وعاج  نفســيين  وأخصائييــن 

طبيعــي وفني عمليــات بواقع 
يصــل إلى 32 ســرير بالوحدة 
وذلك بتاريــخ ٢٠١٩/١١/١٥ 
ومــن ذلــك التاريــخ والطاقم 
الطبي المحلى يتعامل مع هذه 

الحاالت بمهنية عالية”.
التي  الحــاالت  وحــول نوعيــة 
بالوحدة،  التعامل معهــا  يتــم 
يذكر مطــر أن أن هذه الوحدة 
تقوم بإجراء العمليات لمرضى 
الكســور المعقــدة التــي نتــج 
عنهــا التئــام خاطــئ بالقصر 
الجلــد  وفقــدان  والتشــويه 
والتهابات مزمنة، كما وتشمل 
التشــوهات  ذوى  المرضــى 
الخلقية لألطراف. وذكر أنه تم 
اجراء 257 عملية جراحية منذ 
منتصــف نوفمبــر 2019 حتى 
كتابــة التقرير، منها 271 حالة 
دخول ومتابعة 1393 حالة في 

العيادة الخارجية.
وعلى صعيد قوائــم االنتظار، 

يوضح أن إنشــاء هــذه الوحدة 
االنتظــار  مــن قوائــم  خفــف 
ينتظــر  ال  بحيــث  للمرضــى 
المريــض للعمليــة المجدولــة 
أكثر من شــهر، أمــا العمليات 
الطارئــة فيتــم تقديــم حالته 
بشــكل طــارئ، الفتا إلــى أنه 
يتــم إجــراء حوالــى20 عملية 
شــهريا ومتابعــة حوالي ١٥٠ 
حالة يتم الكشف عنها بالعيادة 

الخارجية.
أول عملية بتقنية “ماسكيليه”

عمليــة  أول  إجــراء  أن  وبيــن 
“ماســكيليه”  بتقنية  جراحيــة 
قدت تمــت لطفل لــم يتجاوز 
أبــرز  أحــد  وتعــد  الثامنــة 
الوحدة  التي حققتها  النجاحات 
لعــاج التشــوهات و الكســور 
المعقــدة منذ انشــائها ، الفتا 
الــى أن هــذه التقنيــة تعتمد 
باألســاس علــى وجــود نقص 
في العظــام أو فــراغ مع عدم 

التئــام فيتم من خالهــا إزالة 
واستئصال جميع العظم الميت 
وغيــر ملتئم في الســاق ومن 
ثم وضع كتلة اســمنتية مكان 
هذا الفراغ لمدة شهرين تقوم 
خالهــا األنســجة ببنــاء غاف 
حــي وفجوة حول هــذه الكتلة 
تتيــح بــدء العمل فــي مراحل 
العاج المختلفة، مبينا أن هذه 
التقنيــة تم التدريب عليها من 
خال الوفــود الطبيــة الزائرة 
للقطاع و أطبــاء عالميين اثناء 
عمــل طاقم الكســور المعقدة 

في الخارج .
ويعتبــر هــذا مشــروع وحــدة 
الكسور المعقدة أحد المشاريع 
االستثنائية التي أنشأتها وزارة 
الصحة في ظل الحصار، لتلبية 
كافة احتياجات المرضى بقطاع 
غزة فــي ظل صعوبــة التنقل 
للعاج بالخــارج والتخفيف عن 

كاهلهم عبء ومعاناة السفر.

تلبية الحتياجات المرضى لتخفيف عبء التنقل والعالج بالخارج

“وحدة الكسور المعقدة” بغزة.. إنجازات تتجاوز حصار 15 عام 
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غزة- الرأي
اســتعرض د. محمود مطــر مدير عام 
االشــراف والتأهيــل التربــوي بــوزارة 
إنجــازات  العالــي  والتعليــم  التربيــة 

الوزارة خال الـ 15 عاما الماضية.
جاء ذلك خال برنامج لقاء مع مسئول، 
والذي تنظمــه وزارة اإلعام – المكتب 
اإلعامي الحكومي بشــكل اســبوعي 

في مقرها بمدينة غزة.
 وأوضــح د. مطــر أن أبــرز االنجــازات 
التــي قامت بها الوزارة كانت من خال 
تعييــن 8300 معلــم وتوظيف 3500 
بمهــام مختلفــة وعــدد 15000 معلم 
بدل مياومة، والعمل على 5000 معلم 
ووظائــف أخرى ضمــن بند التشــغيل 

المؤقت.
وأضــاف أن الوزارة عملــت على تعزيز 
الحوكمــة وتطويــر العمل مــن خال 
التنســيق مــع الجهــات ذات العاقــة، 
القوانيــن  مــن  جملــة  واســتصدار 
واألنظمة وإعداد مجموعة من الخطط 
والتقارير.   وأشــار د. مطر أن القوانين 
التــي تــم اقراراهــا وتنفيذهــا وهي 
قانــون التعليــم العام رقم )1( لســنة 
2013م، وقانون رقم1لســنة 2020 م 
والمعدّل لقانــون التعليم العالي رقم 
)11( لســنة 1998 م، وقــرار مجلــس 
م   2006 لســنة   )25( رقــم  الــوزراء 
وتعدياتــه بشــأن معادلة الشــهادات 
غير الفلسطينية، وقرار مجلس الوزراء 
رقم )13( لسنة 2012 م بشأن تشكيل 
مجلس هيئــة االعتماد والجودة بوزارة 

التربية والتعليم العالي.
وذكــر أن الــوزارة عملــت علــى إقرار 
االعتمــاد  لهيئــة  األساســي  النظــام 
والجــودة فــي وزارة التربيــة والتعليم 
العالي لسنة 2012 م، وتطبيق مجلس 
الوزراء رقم )3( لســنة 2013 م بشأن 
الائحــة التنظيميــة لــكادر المعلمين 
الحكوميين وتعدياتهــا، والعمل على 
تطبيــق قــرار مجلــس الوزراء لســنة 
األساســي  النظــام  بشــأن  م   2013
للجامعــات الحكوميــة التابعــة لوزارة 
التربية والتعليم العالــي، وتنفيذ قرار 
مجلس الوزراء بشأن النظام األساسي 
التابعة  الحكوميــة  الجامعية  للكليــات 

لوزارة التربية والتعليم العالي.
وبين د. مطر النظام األساسي والمالي 
والتعليــم،  التربيــة  صــوت  إلذاعــة 
لمكافــآت  الماليــة  األنظمــة  وكذلــك 
الثانوية العامة والدراســات المســائية 
وبرنامج محو األمية والتعليم الموازي، 
المالية لمكافــآت االمتحان  واألنظمــة 

التطبيقي الشامل.
وأكــد أن الــوزارة عملــت علــى اجراء 

تعديــات علــى هيكليــة الــوزارة بما 
اإلجــراءات وتســهيل  يخــدم تطويــر 
تقديــم الخدمة، واقــرار دليل إجراءات 
وإعــداد  العــام،  التعليــم  خدمــات 
وصياغــة دليــل المراكــز التعليميــة، 
ورياض األطفــال، وصياغــة تعليمات 
منــح وتجديد التراخيص للمؤسســات 
التعليمية الخاصــة، وصياغة تعليمات 
الجامعيــة، وإعداد  الخدمــات  مكاتــب 

وصياغة نظام مجلس أولياء األمور.
وتحــدث د. مطــر عــن أبــرز إنجازات 
وزارة التربيــة والتعليــم العالــي بغزة 
منذ العام 2006 حتى العام 2020 من 
خال الخطط االســتراتيجية والخطط 
التشــغيلية خــال الفتــرة المذكــورة، 
ونشــر دليــل خدمات الجمهــور ورفعه 
على موقع وزارة االتصاالت وآخر حول 

خدمات الجمهور في ظل الطوارئ.
وتابع أن الوزارة عمت على إنشــاء )3( 
مراكز تدريب شــرق غــزة والمحافظة 
الوســطى وخانيونــس، والعمــل على 
إنشاء عدد )2( مخزن للمديريات شرق 
خانيونــس، وإنشــاء )89( دورة صحية 
داخل مــدارس قائمة، وتجديد أســوار 
في )11( مبنى مدرســي، وإنشــاء )6( 

مقاصف مدرسية.
وبيــن أن الــوزارة عملت علــى توريد 
للطاقــة  كامــل  نظــام  وتركيــب49 
الشمسية للمدارس وتركيب 59 نظام 
جزئــي للطاقة الشمســية، وتوريد48 
التحليــة،  لمحطــات  شمســي  نظــام 
والعمل على صيانة شــاملة للمدارس 
ومرافقها، وصيانة دورية وبســبب آثار 
العدوان اإلسرائيلي، وتجهيز المدارس 

باألثاث واألجهزة المكتبية.
وقــال د. مطــر أن الــوزارة عملت على 
البــدء بالتحضيــر إلعــادة بناء أســوار 
في29 مدرســة، وتركيب أنظمة طاقة 
شمســية في 12مدرســة، وإنشــاء 10 

وحــدات مهنيــة تقنية فــي المدارس 
لتعزيــز التوجــه نحو التعليــم المهني 
والتقني، وإنشاء مصليات في %80 من 

المدارس.
وواصل أن الوزرة أعدت الوزارة العديد 
من األنظمة اإللكترونية ضمن سياسة 
التحول اإللكترونــي وإدارة المعلومات 
منذ العــام 2006 حتى العام 2020من 
خــال الربط اإللكتروني مــع الوزارات 
وتقديــم  الحكوميــة،  والمؤسســات 
الخدمات للمؤسســات الشريكة أو ذات 
العاقــة، واســتعام بيانــات الســجل 
المدني لــوزارة الداخلية، والعمل على 
ربط موقــع مدرســتي اإللكتروني مع 

بوابة روافد التعليمية.
وتابــع أن الــوزارة عملــت مــن خــال 
علــى  الموحــد  االلكترونــي  النظــام 
عرض األوراق الثبوتية الخاصة بطلب 
تغييــر مــكان اإلقامة من قبــل ديوان 
للموظفين، وعرض  العــام  الموظفين 
كورونــا  فيــروس  فحوصــات  نتائــج 
لطلبة وعاملي المؤسسات األكاديمية، 
 ،APIs وتجهيــز بيئــة فنية خاصــة ب
ونشــر نتائج الثانوية العامة، وتصدير 
بيانات طلبة المــدارس ممن هم على 

مقاعد.

الخدمات اإللكترونية المقدمة 
للجمهور

وذكــر أن الــوزرة عملــت علــى إطاق 
بوابــة روافــد التعليميّــة عــام 2013 
م، وإطــاق قنــاة روافــد التعليميّــة 
2020، وتجهيــز اســتديو قنــاة  عــام 
روافــد التعليميّة، وبــدء البث الرقميّ 
التجريبــي لقنــاة روافــد التعليميّــة، 
والعمــل على بث الــدروس التعليميّة 
للمرحلــة االبتدائيــة، وبــث الــدروس 
التعليميّــة للثانويــة العامــة، واقــرار 
رزمــة تعليميــة بواقــع 80 رزمة لكل 

فصل دراســي، واعداد مــواد تعليمية 
مركــزة للمرحلــة االبتدائيــة، ورزمــة 

للتعليم العاجي.
وأوضــح د. مطــر أن الــوزارة عملــت 
علــى تطويــر العمليــة التعليمية فقد 
عملــت على تعزيــز وتطويــر مصادر 
التعليــم والتعلــم التي تخــدم الطالب 
والمعلم من خــال المختبرات العلمية 
والمكتبات المدرســية ومصادر التعلم، 
وإنشــاء عدد 155 مختبــر علمي جديد 
ليصبح إجمالي المختبرات 263 مختبر 
علمي مــن أصل 299 مبنى مدرســي 
بنســبة %89 وتوفير أدوات وتجهيزات 

مخبرية بتمويل قدره 2,856,000$.
وأشــار أن الوزرة أقــرت برامج تدريب 
مديري المدارس ونوابهم والمشرفين 
التربويين ضمن سعي الوزارة لتطوير 
لقــادة  واإلشــرافي  اإلداري  األداء 
الميدان التربــوي، حيث حظي الطاب 
الموهوبون برعاية الوزارة واهتمامها، 
وتنفيــذ العديد من البرامــج التربوية 

لارتقاء بمهاراتهم.
وفي إطار عمــل إدارة العاقات العامة 
الــوزارة  أن  مطــر  د.  أكــد  واإلعــام 
عملت على إنشــاء إذاعة صوت التربية 
والتعليم فــي العام ٢٠١٢وبث المئات 
من البرامــج والحلقات وآالف ســاعات 
الدروس التعليميــة، والبرامج الثقافية 
والتربويــة وبرامــج األســرة، وإنشــاء 
اســتديو تلفزيوني للبرامج واألنشطة 
التربويــة، وتدشــين منصــات اإلعام 
الجديــد بكافة أشــكالها واالرتقاء بها، 
والتي يســتفيد منها -صــوت وصورة- 

مئات اآلالف من المتابعين.
 وبيــن أن الوزارة عملــت على التعليم 
غيــر النظــام، وتفعيــل برنامــج محو 
األميــة وتعليــم الكبــار والــذي يهدف 
للقضــاء علــى األميــة، وتحقيــق مبدأ 
التعليــم للجميع، من خــال افتتاح 25 

مركزًا لتعليــم الكبار، واقــرار برنامج 
الدراســات المســائية لطلبة الثانوية، 
والذي يخدم فئة الطلبة الذين حرمتهم 
ظروفهم الخاصة من استكمال دراسة 

الثانوية العامة ألسباب مختلفة
وأضاف أن الوزارة عملت على ترخيص 
عــدد 700 روضــة، وعدد60 مدرســة 
خاصة وعدد 19 مدرسة تربية خاصة، 
والعمل علــى صيانة عدد مــن مباني 
رياض األطفال ضمن مشاريع متعددة، 
وحوســبة طلبات ترخيص المؤسسات 
برنامــج  ضمــن  الخاصــة  التعليميــة 

الخدمات االلكترونية للوزارة.
وتطــرق د. مطــر أن الــوزارة أنشــأت 
مجمع اللغة العربية وعقد أيام دراسية 
واالحتفــاالت  المهرجانــات  ومئــات 
والندوات إلحياء اللغة العربية واالحتفاء 
بهــا، وتنظيم 3 مؤتمــرات حول جهود 
التعريــب والقضايــا المرتبطــة باللغة 
الثقافيــة  األســابيع  وعقــد  العربيــة، 
المهتمة باللغة العربية وتنظيم العديد 
مــن المســابقات التــي تهتــم باللغة 
العربيــة وترجمــة الكتــب، وتشــكيل 

مجامع اللغة العربية المدرسية.
وتحدث د. مطر عن الخطة التي وضعتها 
الــوازرة فــي مواجهة فيــروس كورونا 
وإعــداد  للمــدارس،  اآلمنــة  والعــودة 
البروتوكــول الصحي، ودليــل إجراءات 
العودة للمدارس لضمان سامة الطلبة 
والعاملين، وتوزيع مجموعة كبيرة من 
الرزم الصحية علــى المدارس، وأجهزة 
قياس الحــرارة، ومواد وأدوات التنظيف 

والتطهير المختلفة.
وبيــن أن الــوزارة عملت علــى صياغة 
بروتوكــول خــاص بالصحة والســامة 
مؤسســات  أداء  علــى  والرقابــة 
التعليــم العالــي يتضمــن المســاحات 
الدخول والتســجيل  واألعــداد، وآليات 
لمؤسســات  الداخلين  لكل  اإللكتروني 
التعليــم العالي، وربط هذا التســجيل 
بقواعــد بيانــات وزارة الصحــة، ومنع 
دخــول المصابيــن والمخالطيــن لهذه 

المؤسسات.
وتابــع أن الوزارة عملت على تشــكيل 
فريــق فني مختــص يتابــع اإلجراءات 
المنفــذة لدى المؤسســات ميدانيا في 
ضــوء البروتوكــول الصحــي المعتمد 
والمعمــم، وتصنيــف المؤسســات في 
ضوء جهوزيتها الســتقبال الطلبة في 
مرحلــة التعليــم الوجاهــي الجزئــي، 
واصــدار التعليمــات الخاصــة بالدوام 
الوجاهــي الجزئــي فــي ضــوء تقدم 
المؤشرات الصحية المتعلقة بالجائحة، 
وذلــك إلمكانيــة التوســع فــي عملية 

التعليم الوجاهي.

خالل برنامج لقاء مع مسئول

“التربية والتعليم” تستعرض انجازاتها خالل 15 عامًا
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غزة-الرأي - آالء النمر
ستة وتسعون طفًا أتوا عبر 
نفق النطف المهربة من خلف 
قضبــان ســجون االحتــال، 
يمتأل  الــذي  الطريــق  ذلــك 
والممنوعات  بالمســتحيات 
كان فــي آخــره أمــًا محققًا 
لــم يســلم نفســه إال للنور، 
فكل نطفة قطعت المسافات 
المقدرة بمئات الكيلو مترات 
وقطعت مساحات من الوقت 
المخيــف، كان ختامها نبض 
أخــرى  أحيــت  جديــدة  روح 

مقيدة في الزنازين.
الفلســطيني  التحــدي  هــذا 
أمــل  بمثابــة  كان  بامتيــاز 
بالحريــة  ينطــق  جديــد، 
المحققــة لــكل عجــز ولكل 
رســالة  ويوصل  استســام، 
األســرى  بلســان  صريحــة 
ســجون  فــي  المعتقليــن 
"موعدنا  مفادهــا:  االحتال، 
مــع الحريــة يقين ولــو بعد 

المولــود  "مُجاهــد"  حيــن". 
الجديد الــذي أطلق صراخته 
األولى قبل ســتة أيــام، كان 
آخــر النطــف المهربــة التي 
تعود لألســير محمد يوســف 
القدرة المعتقل في ســجون 
 2014 االحتــال منــذ عــام 
أثنــاء العــدوان علــى قطاع 

غزة.
األســير القــدرة 35عامًا كان 
له النصيب في تسمية طفله 
المولــود بـ"مجاهــد"، بعدما 
حاول قبلهــا مرتين بتهريب 
نجحــت  أن  إلــى  نطفتــه 
محاولتــه الثالثــة، وكان هذا 
الطفــل الــذي عانــق الحياة 
المســتحيل  الحلــم  بمثابــة 
بالنســبة للعائلــة ولوالديــه 

معًا.
الذكــر  "مُجاهــد"  المولــود 
األول ألبيــه بعــد إنجاب أمه 
لثاثة من البنات قبل عملية 
االعتقــال، مــا أشــعل فرحًا 

عارمًا على أبواب مستشــفى 
ناصــر الطبــي وصــل صداه 
إلى حيث يقبع أبيه المحكوم 

بالسجن أحد عشر عامًا.
وزارة "األســرى والمحرريــن 
نّظمت فــي قطاع غزة، حفا 
يحتفي بأطفــال تم إنجابهم 
عبر "نُطف منوية" مُهرّبة، 
من آبائهــم المعتقلين داخل 
الســجون، ليشــارك في هذا 
االحتفال األطفال وعوائلهم، 
حيــث يحظــى قطــاع غــزة 
بعشــرة من أطفال األســرى 
المواليد عبر النطف المهربة، 
وســتة وثمانــون طفــا من 

أراضي الضفة المحتلة.
يعاقب عليها االحتال

األســرى  وزارة  وكيــل 
الديــن  بهــاء  والمحرريــن 
إن محاوالت  قــال  المدهون، 
النتزاع  المســتمرة  األســرى 
االنجــاب عبــر  حقهــم فــي 
تهريــب النطــف قــد أغاظت 

معتبرًا  وأقهرتــه،  االحتــال 
ذلك من أروع معاني البطولة 
واإلرادة، وهو انتصار يسجل 
بمــداد مــن نــور في ســجل 

الحركة الوطنية األسيرة.
أنه بالرغم  وأكد المدهــون، 
من فرحتنــا وفرحــة عوائل 
األســرى بوالدة أبناء األسرى 
أن  إال  الحريــة"،  "ســفراء 
التــي  الحقيقيــة  الفرحــة 
ننتظرهــا وينتظرهــا هؤالء 
األبنــاء وعوائلهم، هي حرية 
آبائهــم، مشــيرًا أن الفرحــة 
والسرور لن يكتمل إال بخروج 
كافــة األســرى من ســجون 

االحتال واحتضان أبنائهم.
مدير دائرة اإلعام في وزارة 
المحررين  وشــؤون  األســرى 
إســام عبــده، قــال إن هذا 
االحتفال "بمثابة أعياد مياد، 
ألبناء األســرى، الذين ُأنجبوا 
عبر النُطف المهرّبة، ويُطلق 
الحرية".  عليهم اسم "سفراء 

رســم  إلــى  "نهــدف  وتابــع 
البهجــة والفرحــة على وجوه 
االحتفاء  األطفال، من خــال 
الرمزي بأعياد ميادهم، في 
ظل غياب اآلباء عنهم"، مبينًا 
الفلســطينيين  المعتقلين  أن 
داخل الســجون، ومــن خال 
"تهريبهــم للنُطف، يؤكدون 
أنهــم كباقي البشــر، لديهم 
الرغبــة فــي الحيــاة والحرية 
القيود  واإلنجاب، رغــم كافة 
الســجّان  يمارســها  التــي 

اإلسرائيلي.
وأشار عبده، إلى أن االحتال 
إلى  االســرائيلي يلجــأ أيضا 
منع األطفــال الذيــن ُأنجبوا 
بالنُطف المهرّبة، من زيارة 
آبائهــم داخل الســجون، في 
إطــار محاربة هذا الســلوك، 
معتبــرًا أن النُطــف بمثابــة 
وقيــوده  للســجان  التحــدي 
التــي  الشــديدة  والرقابــة 

يفرضها عليهم.

في يوم ميالدهم الرمزي

“سفراء الحرية” نطف تعانق الحياة وتلوح لألسرى بُحرية قريبة
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غزة- الرأي
ســجلت وزارة اإلعــام- المكتب 
اإلعامــي الحكومــي- انتهاكات 
"اإلســرائيلي"  االحتــال 
الصحفيين  واالعتداء على حرية 
شــهر  خــال  الفلســطينيين  
فبراير/ شــباط 2021 المنصرم 
والتي بلغــت)85 ( انتهاكًا، منها 
) 63( انتهــاكًا من قبل االحتال 
اإلسرائيلي ومستوطنيه، بالتآمر 
التواصــل  مواقــع  إدارات  مــع 
االجتماعي في محاربة المحتوى 
الفلسطيني، يقابله) 22(  انتهاكًا 

من جهات فلسطينية. 

انتهاكات االحتالل 
اإلسرائيلي

والمتابعة  الرصد  ورصدت وحدة 
تقريهــا  فــي  اإلعــام  بــوزارة 
الشــهري خــال شــهر فبرايــر 
المنصرم2021، اعتقال واحتجاز 
وإبعاد وحبــس منزلي، من قبل 
قوات االحتال "اإلسرائيلي لعدد 
)13(  مــن صحفييــن  ومنهــم 
: محمــد ادكيــك، ســيف الديــن 
القواســمي، صابريــن أبو دياب، 
علي ســمودي، طاقــم تلفزيون 
تلفزيــون  طاقــم  فلســطين، 
رويتــرز، طاقــم قنــاة العالم، و 
حمزة الحطاب، ومشهور الوحواح، 
رمــوز، مصعب  أبــو  مصطفــى 
شــاور، وابعاد الباحــث جمال أبو 
عمــر عن القــدس المحتلة لمدة 
عشــرة أيام، والحبــس المنزلي 
للكاتب والناشط مهند أبو غوش 

لمدة خمسة أيام.
 فيمــا  مــددت قــوات االحتــال  
وأجلــت اعتقــال  عــدد)4( مــن 
الصحفيين، وهم تمديد اعتقال 
صبيــح،  أبــو  أحمــد  الصحفــي 
وطارق أبو زيد، وتامر البرغوثي،  

ويزن أبو صاح.
وســجلت وحدة الرصد )4( حاالت 
اعتــداء وضــرب وشــتم بألفاظ 
نابية على عدد مــن الصحفيين 
انتهــاكات  تغطيتهــم  خــال 
االحتــال منهــم االعتــداء على 
شــاور،  مصعــب  الصحفــي 
واالعتــداء على طاقــم تلفزيون 
ثاثــة،  وعددهــم  فلســطين 
فيما تم تهديــد واتهام عدد)2(  
للصحفيين وهما مصعب شــاور 
والصحافيــة صابريــن أبو دياب 

من الداخل المحتل.

إلى ذلك، منعــت قوات االحتال  
المســتوطنين،  مــع  بالشــراكة 
عــن  صحفيــًا  مــن)15(  أكثــر 
التغطيــة، وعرقلت أداء مهامهم 
وتغطيتهــم انتهــاكات االحتال 
مــن  ومنعتهــم  االســرائيلي 
العمــل، وخــال عمليــات المنع 
تم مصــادرة عــدد)6( كاميرات 
فيديو  ومعدات، واحتجاز هويات  

وبطاقات صحفية.
ووثقــت الوحــدة أيضــًا)1( حالة 
اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث 
فــي محتويــات منــزل الصحفي 
مصطفى أبو رموز قبل ان تقوم 

باعتقاله.
المحتــوى  محاربــة  وبشــأن 
وقيــدت  أغلقــت  الفلســطيني، 
إدارات مواقع  حســاب وحظــرت 
التواصل االجتماعي وبالتآمر مع 
االحتــال اإلســرائيلي أكثر من 
)12( حالة لصحفيين وإعاميين 
بذريعــة نشــر علــى المواقع ما 
يخالــف تعليمــان النشــر، حيث 
اغلــق حظر ومنــع موقع الفيس 
بوك عدد خمســة حــاالت، فيما 
منــع تويتــر واحد حالــة، وموقع  
الرسائل الفورية الواتس خمس 
حــاالت، واختراق موقــع اخباري 

حالة واحدة.
أما في جانب مضايقات االحتال 
لألســرى الصحفيين في جسون 
االحتال، سجل التقرير)2( حالة 
تعذيب جســدي ونفسي والعزلة 
بحــق الصحفي يــزن أبو صاح 
ومنعه من لقــاء محاميه وإصدار 
أي اخبــار عنــه لذويــه  وذلــك  
بهــدف الضغــط عليــه إلرغامه 
على االعتــراف بالتهم المفبركة 
ضــده، كمــا تــم اجبار عــدد)4( 
مــن الصحفيين على دفع غرامة 

مالية قبل االفراج عنهم.

 اعتداءات فلسطينية
قبــل  مــن  انتهــاكات  وحــول 
جهات فلســطينية سجلت وحدة 
الرصــد و المتابعــة خال شــهر 
المنصــرم)22(  فبرايــر2021  
حالــة تمثلت في شــتم وتهديد 
عدد)1(، وفصل بشكل  تعسفي 
لعــدد)21( صحفيــًا مــن راديــو 

أجيال وفضائية النجاح.
اإلسرائيلية   االنتهاكات  تفاصيل 
الرصــد  التــي رصدتهــا وحــدة 
والمتابعة بحق الصحفيين خال 

شهر فبراير/شباط 2021
إطــار محاربة  1/2/2021: فــي 
حــذف  الفلســطيني،  المحتــوى 
موقــع الفيس بــوك  بالتآمر مع 
اإلخباريــة  الصفحــة  االحتــال 
"مدينة بيت فجار" والذي يدريها 
الصحفــي حمــد طقاطقــة، كما 
منعــت طقاطقة من النشــر عبر 
صفحتين لــه باللغتيــن العربية 
واالنجليزيــة  دون ســابق انــذار 
وبحجــة انتهاكه لمعايير النشــر 

عبر فيسبوك.
موقع   إدارة  2021-2-1:أغلقــت 
التواصــل االجتماعــي "تويتــر" 
أحمد  الصحفي  المصور  حســاب 

مقادمة دون سابق انذار.
شــركة  حظــرت   :2/2/2021
"واتس آب" التابعة "لفيســبوك" 
حسابات خمسة صحفيين، الذين 
الصحفــي  عملهــم  يمارســون 
فــي متابعة ونشــر األخبــار من 

خاله  بذريعة مخالفة لشــروط 
الخدمة".

محكمــة  أجلــت   :3/2/2021
محاكمة  العســكرية،  االحتــال 
المصــور المقدســي  أحمــد أبو 
صبيــح، للمرة الثالثــة، وكان قد  

اعتقل بتاريخ 30/12/2020 .
6/2/2021: اعتــدى عــدد مــن 
مســتوطنين وبحمايــة االحتال 
علــى الصحفــي مصعب شــاور 
مراســل  عامــا(،  التميمــي)30 
"راديو الخليل"،  ومصور صحيفة 
والشــتم   بالضــرب  "الحــدث" 
بألفاظ نابيــة ومطاردته ومنعه 
مــن تغطية انتهــاكات االحتال 

في البلدية القديمة بالخليل.
محكمــة  أجلــت    :7/2/2021
الصحفــي  محاكمــة  االحتــال 
آذار   21 حتــى  أبوزيــد  طــارق 
االحتال  قــوات  وكانت  المقبل، 
اعتقلــت أبــو زيد في1 تشــرين 

األول 2020.
جهــات  اخترقــت   :7/2/2021
مصلحــة  تخــدم  مجهولــة 
 " االخبــاري  الموقــع  االحتــال، 
وكالــة فلســطين اليــوم " على 
الشــبكة العنكبوتيــة ومنصــات 
التواصــل االجتماعــي وحاولــت 
انتحال الموقع لنشر أخبار كاذبة 
في محاولــة لمحاربــة المحتوى 

الفلسطيني.
قــوات  منعــت   :8/2/2021
الصحفــي  المصــور  االحتــال 
محمد قاروط ادكيدك من بلدية 
العيسوية بالقدس المحتلة، من 
التصوير واحتجزته لعدة ساعات.
مستوطنون  عرقل   :8/2/2021
من مســتوطنة "أرائيل"، شمال 
مدينــة ســلفيت، عمــل طاقــم 
تلفزيــون فلســطين وعددهــم 
ثاثــة مــن التغطيــة اإلعامية 
لـــبرنامج”اليوم  المباشــرة، 

اإلعالم: )85( انتهاكًا بحق الصحـــــــــــــفيين خالل فبراير المنصـــــرم
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اإلعامــي المفتــوح”،  وحاولــوا 
التشــويش علــى البــث وســط  
مضايقات للطاقم واالعتداء على 
المصور إبراهيم الرنتاوي، خال 
عمله وأخذ بطاقاتهم وهوياتهم 
مــن  ومنعوهــم  وصورهــا، 
التغطية، كمــا تم منع الصحفي 
والباحث خالد  معالي من متابعة 
اجراء الحديث الصحفي مع طاقم 

تلفزيون فلسطين.
9/2/2021: حظــرت إدارة موقع 
التواصــل االجتماعــي اإلعامي 
غسان الشــامي، من النشر على 
صفحتــه حتى تاريــخ 11 مارس 

المقبل دون سابق إنذار.  
قــوات  احتجــزت    :10/2/2021
االحتــال اإلســرائيلي عددا من 
الصحفييــن المتواجديــن قــرب 
منــزل األســير محمــد قبها في 
طــورة غرب جنين خــال عملية 
هدمه، واســتدعتهم   واحتجزت  

كاميراتهــم، ودققت في  المواد 
بهــدف  وحذفتهــا،  المصــورة 
منعهم عــن التغطية، وكان من 
ضمنهــم احتجــاز مراســل قناة 
الجزيــرة علــي ســمودي لعــدة  

ساعات  ومنعته من التغطية.
قــوات  احتجــزت   :10/2/2021
"تلفزيــون  طاقمــيّ  االحتــال 
لعــدة  و"رويتــر"   فلســطين" 
ســاعات، ومنعتهم عــن تغطية 
عمليــات هــدم بــرك ميــاه في 
خربة عان "الشــونة" من قرية 
أريحــا،  مدينــة  فــي  الجفتلــك 
وصادرت كاميراتهم ودققت في 
المــواد المصــورة وقامت بحذف 
المــواد المصــورة التــي توثــق 

عمليات الهدم.
قــوات  احتجــزت   :10/2/2021
االحتال اإلســرائيلي، عددًا من 
الصحفييــن علــى مدخــل قرية 
سوسيا شرق يطا جنوب الخليل، 

خــال تغطيتهــم لألحــداث في 
المنطقــة، مــن بينهم مراســل 
"وفا"،  الفلسطينية  األنباء  وكالة 
حمزة الحطــاب، ومصور الوكالة 
مشــهور الوحواح، ومنعتهم عن 
تغطية هدم ومصادرة االحتال 
لخيــام أهالــي  قريــة سوســيا، 
وفتشت الصحفيين بشكل دقيق 
وفتشــت مركباتهــم  ومنعتهم 

من التحرك.
محكمــة  :مــددت   14/2/2021
اعتقــال  العســكرية  االحتــال 
الكاتب والنشــاط األســير مهند 
أبو غوش مــن مدينة حيفا لمدة 
8 أيام، بهدف استمرار التحقيق، 
وكانــت قوات االحتــال اعتقلت 
الكاتــب  أبــو  غــوش فــي  25 

كانون الثاني/يناير 2021.
محكمــة  أجلــت   15/2/2021
االحتــال للمرة الخامســة على 
التوالي، محاكمة الصحفي "تامر 
البرغوثي" من بلــدة كوبر برام 

اهلل الى تاريخ 20/3/2021.
قــوات  اعتقلــت    :15/2/2021
االحتــال اإلســرائيلي المصــور 
الصحفي سيف الدين القواسمي، 
19 عامــًا،   ومنعتــه عن تغطية 
اقتحامــه االحتال لبلــدة الرام، 
شــمالي مدينة القدس الشرقية 
بعــد  عنــه  وأفرجــت  المحتلــة 

ساعات من التوقيف.
ســلطات  أصدرت   :18/2/2021
المنزلي  االحتال قرارا بالحبس 
بحق الكاتب والناشــط مهند أبو 
غوش لمدة خمسة أيام، ومنعت 
عليــه التواصــل مع أي شــخص 
ُذكر اســمه فــي التحقيــق لمدة 

شهر،  شريطة االفراج عنه  .
إدارة  حذفــت   :18/2/2021
رابطــة  بــوك صفحــة  الفيــس 
"شــباب ألجل القدس العالمية"، 
وذلــك اســتمرارًا للحملــة ضــد 

المحتوى الفلسطيني.
18/2/2021: حذفت إدارة موقع 
تويتر الحساب الرسمي لملتقى" 
كلنــا مريــم" بعد  ســاعات من 
إطاق حملة "بيتي في القدس.. 

بطلعش".
يفرض  االحتــال   :18/2/2021
الصحفــي االســير "عامر  علــى 
توفيــق أبــو هليــل" مــن دورا، 
جنــوب غــرب الخليــل ، غرامــة 
ماليــة بعد االفراج عنــه وانتهاء 
مدة اعتقاله  بعــد اعتقال ادارى 

استمر 20 شهرًا.
قــوات  حققــت   :19/2/2021
االحتال، مع الصحفية صابرين 
ديــاب فــي مدينــة طمــرة في 
بالداخــل  الغربــي  الجليــل 
المحتــل، بمواضيــع أمنيــة بعد 
استدعائها خال تغطيتها أحداث 
بلــدة طمــرة األخيــرة والذي تم 
استشهاد شــابين فيها، وهدتها  
بأن نشــرها على صفحتها  صور 
بادعــاء  "ســورية   شــخصيات 
معاديتها لـ"إسرائيل" ، يعرضّها 

للمساءلة القانونية والعقاب.
قــوات  اعتقلــت   :21/2/2021
والمحاضــر  الباحــث  االحتــال 
الدكتــور جمال عمــرو، وحققت 
شــرطة  مركــز  فــي  معــه 
المســكوبية، على خلفية مقابلة 
له على وســائل اإلعــام تتعّلق 
بقضايــا القــدس واالســتيطان، 
وتمّ إطاق سراحه بعد ساعات، 
مع قــرار بإبعــاده عن المســجد 
االقصى لمــدة 10 أيام، وتوقيع 
كفالة مالية بقيمة 5000 شيكل 

في حال مخالفة القرار".
قــوات  اعتقلــت   :22/2/2021
االحتــال الصحفــي مصطفــى 
محمد ابو رمــوز، 44 عامًا،  بعد 
اقتحــام منزله في حــي المطار، 
ببلدة كفر عقب، شــمالي مدينة 
المحتلــة،  الشــرقية  القــدس 
وأجــرت أعمــال عبــث وتفتيش 

بمحتوياته. 
قــوات  اعتقلــت   :23/2/2021
االحتــال الصحفــي الحــر أحمد 
جاجــل مــن  مدينــة القــدس 
احــد  إلــى  واقتادتــه  المحتلــة، 
البلــدة  فــي  التحقيــق  مراكــز 
القديمة،  واتهمته بـ "التحريض، 
بعد منعــه عن تغطيتــه فعالية 
فلســطينية في منطقــة الطور 
فــي مدينة القدس، كما فتشــوا 
ســيارته وصادروا كاميرة فيديو 
لــه، وأبلغــوه بقــرار منعــه من 
بمدنيــة القــدس، ثــم أطلقــوا 
ســراحه بكفالــة علــى أن يعود 
للتحقيق إذا تمّ اســتدعائه في 

األيام المقبلة .
قــوات  منعــت   :23/2/2021
طاقــم  اإلســرائيلي  االحتــال 
مــن  اإلخباريــة،  العالــم  قنــاة 
تغطيــة أحداث في حــي الطور، 
شــرقي مدينة القدس الشرقية 
التصويــر،  ألغــراض  المحتلــة، 

ومركبتــه  الطاقــم  واحتجــزت 
بتفتيش ومصادرة كل  وشرعت 
محتوياتهــا، ثــم قامــوا بتحرير 
هويات أفــراد الطاقــم، ومنعت 
المراسل في القناة خضر شاهين 

من ممارسة عمله .
محكمــة  جــددت   :28/2/2021
األســير  اعتقــال  االحتــال 
الصحفي يــزن أبو صــاح لمدة 
وذلــك  تهمــة   دون  أســبوعين 
للمرة الثالثة عشــر على التوالي 
أبــو  اعتقــل  االحتــال  وكان   ،
صاح  بتاريــخ 19 يناير 2020، 
ويتعــرض الصحفــي للتعذيــب 
والعزلــة  والنفســي،  الجســدي 
إلرغامــه على االعتــراف بالتهم 

المفبركة ضده.
يفرض  االحتــال   :28/2/2021
علــى الصحفــي   يحيــى صالــح 
العمور مــن الخليل، كفالة مالية 
بعــد االفــراج عنــه وانهائه مدة 
االعتقال اإلداري والتي استمرت 
لـــ 18 شــهرًا تخللهــا تجديدات 

وتحويل ملفه لقضية.
تفاصيل االنتهاكات الفلسطينية 
فبرايــر/  لشــهر  الداخليــة 

شباط2021
3/2/2021: أقــدم مديــر بلدية 
بيت ساحور مهند شاهين، على 
شــتم مديــر راديــو "بيــت لحم 
الصحافي جورج قنواتي   "2000
داخــل مقرّ  بالضرب  وتهديــده 
الراديــو فــي مدينة بيــت لحم، 
علــى خلفية منشــورات لقنواته 

على "فايسبوك"
9/2/2021: انهى "راديو أجيال" 
عمل عــدد مــن الصحفيين من 
بحجــة  مراســلين،   4 بينهــم 
ازمة   الباهظــة جــراء  الخســائر 
فيروس"كورونــا" ، وخيرتهم ما 
بين االســتقالة مقابــل  تقاضي 
%90 مــن مكافأة نهايــة الخدمة 
نقدا، او العمــل بنصف راتب مع 

بداية  العام الحالي 2021.
إدارة  أغلقــت   :14/2/2021
"جامعــة النجاح"، مركــز "إعام 
النجاح" وفضائيــة "النجاح"، كما 
فصلت بشكل تعسفي عمل 17 
صحافيًا في الضفة الغربية  من 
بينهــم ســتة في مكتــب قطاع 
غــزة، بحجة "الخســائر الباهظة 
والفادحة التي تعرّض لها قطاع 
اإلعــام مــع تفشّــي فيــروس 

كورونا".

اإلعالم: )85( انتهاكًا بحق الصحـــــــــــــفيين خالل فبراير المنصـــــرم
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غزة – الرأي – آالء النمر:
"العيــن بصيرة واليــد قصيرة"، 
هــذا المثــل بحذافيــره يمثــل 
الموظف الفلســطيني في غزة، 
الــذي تمنّى يومــًا أن يملك من 
المال كثيره ليستر بيوت الفقراء 
مــن كابــوس الجــوع، ويدفــئ 
أجساد أطفاله من قرس الشتاء، 
فا حيلة للموظــف إال أن يكفي 
نفســه وعائلتــه من شــر الفقر 

وبرد الشتاء.
لمسة أخوية توّطد العاقة بين 
الموظــف الحكومي الذي يعيش 
أوضاعــًا ماديــة صعبــة؛ بأخيه 
المواطــن الكريم الــذي يُواكب 
ذات الظــروف على أصعبها، من 
خــال التبرع بجــزء غير محدود 
مــن مســتحقاته اختيــارًا منــه 
وســعيًا في ترميم بــرد الفقراء 
ولــو بشــيء بســيط مــن بــاب 
"المســلم ألخيــه المســلم فــي 

شتى الظروف".
رغمــا عن ضيق حــال "الموظف 
مدخولــه  وقلــة  الحكومــي" 

المــادي الــذي ال يــكاد يكفيــه 
مــن  األول  األســبوع  وأطفالــه 
تقاضــي راتبــه الــذي ال يتعدى 
نســبته الـــ%50، والمــوزع بين 
ومصاريــف  بيتــه  أجــرة  دفــع 
أطفاله وتقسيط ديون يومياته 
لـ"الــدكان" المقابــل لباب بيته، 
إال أنــه يجد نفســه بحال أفضل 
بكثيــر من تلك األســر معدومة 
الدخل ومعدومة الحياة بأبســط 

معانيها.

العين بصيرة واليد 
قصيرة"

نافذة واحدة أطل منها الموظف 
المتكافل مع تلك األسر، ليتبرع 
بجــزٍء من حقــه بنيــة الصدقة 
أطفالــه  وعــن  عنــه  الجاريــة 
وأســرته، عبــر مبــادرة خيريــة 
أطلقهــا عــدد مــن الموظفيــن 

بعنوان "عيلة واحدة".
المبادرة بــدأت صغيرة وامتدت 
الموظفيــن  بعــدد  لتكبــر 
الفقيرة  األسر  المتكافلين ألجل 
معدومــة الدخــل والحيلة، حيث 

تزايد عــدد الموظفيــن وارتفع 
انطاقهــم  تبرعاتهــم  رقــم 
بحسهم اإلنساني تجاه إخوانهم 

المواطنين.

مبادرة مستمرة
الناطق اإلعامي باســم مبادرة 
عيلة وحــدة اســماعيل الثوابتة 
وحــدة  مبــادرة عيلــة  إن  قــال 
مستمرة حتى اللحظة واستفادت 
منها 23 ألف أســرة متعففة من 
أبناء شعبنا وستستمر حتى يتم 
االنتهــاء من صــرف كامل مبلغ 
المبــادرة الــذي بلــغ 11 مليون 

و50 ألف شيكل." 
تصريــح  فــي  الثوابتــة  وأكــد 
"للــرأي"، أن المبــادرة اختياؤية 
وليســت إجباريــة للموظف وبلغ 
عدد الموظفين الذين ســاهموا 
من مســتحقاتهم 7000 موظف 

من موظفي حكومة غزة.
ولفــت أن هنــاك موظــف مــن 
للمبــادرة من  تبــرع  الحكومــة 
مستحقاته بمبلغ قدره 323000 
شــيكل، أي ما يعــدل 100 ألف 

هــذا  معرفــة  وحاولنــا  دوالر، 
الموظــف لكي نقــوم بتكريمه، 
المبــادرة يرفض  برنامج  ولكن 
المتبرعين  التعريف بالموظفين 

حفظًا لخصوصية األمر.
ويضيــف: "كل الموظفيــن هم 
محل تقديــر وتعظيم واحترام، 
ســواء برفضهم المشــاركة في 
هــذه المبــادرة أو بانضمامهــم 
لعمل الخير االختياري، وفي كل 
نهايــة مطاف هنــاك من يدعم 
وهناك من يرفــض وهناك من 
يثبّط، لكن المركب يسير تجاه 
األســر التي ال يدخــل عليها في 

الشهر شيكا واحدا".
وعن شــروط األســر المستفيدة 
األســر  بــأن  الثوابتــة  بيــن 
المســتفيدة من المبــادرة يجب 
أن تكون مــن الفئــات معدومة 
الدخل الشــهري وال تتقاضى اي 
من المخصصات ويبلغ عدد هذه 
األســر في قطاع غزة قرابة 23 

ألف أسرة على حد قوله.
وتابع بالقول:" شهريًا يتم صرف 

200 شيكل ل 5000 أسرة وذات 
العدد ألســر أخرى للشــهر الذي 
يليــه وهكــذا حتــى ننتهي من 
الصرف للعــدد اإلجمالي 23 ألف 
أســرة ثم نعــود للصــرف بذات 

الدورة المعمول بها."
"الموظــف  أن  إلــى  ويشــير 
أوضاعه  الحكومي على صعوبة 
لمســتحقاته  وصوله  وصعوبــة 
التــي وصلــت إلــى أكثــر مــن 
ثاثــة مليــار شــيكل، وعجــزه 
عــن دعم الفقــراء والتبرع بيده 
لألســر المعوزة؛ فــإن بمقدوره 
االســتعانة بهــذه الحملــة التي 
يمكــن أن يهبهــا بنيــة الفــرج 
تندرج  والتــي  العيش  وفســحة 

تحت عنوان "عائلة واحدة".
يذكــر أن مبادرة "عيلــة وحدة" 
تأسست في عام 2020 باقتراح 
من عــدد من موظفــي حكومة 
غزة تقوم على مســاعدة األسر 
شــيكل   200 بمبلــغ  الفقيــرة 
تصرف من مستحقات الموظفين 

المتراكمة لدى حكومة غزة.

الحكومة في غزة ترجمتها على أرض الواقع

"عيلة واحدة".. 
مبادرة لتقاسم لقمة العيش بين الموظفين والمتعففين
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غزة- الرأي-إبراهيم شقورة
العقــول  تقــف  لــم  دومــًا،  كحالهــا 
الفلســطينية عاجزة أمام حالة اإلشغال 
في األزمــات التي نجمت عــن الحصار 
المفــروض علــى قطــاع غــزة منذ ما 
يزيــد عــن 14 عامًا، فــكان اإلنجاز في 
مختلف المجاالت بما فــي ذلك القطاع 
الصحي الفلســطيني بمختلف تفرعاته 

وتخصصاته.
شــهدت  الجراحــي،  الصعيــد  فعلــى 
تطــورات  التخصصيــة،  الجراحــات 
متعــددة، كان أبرزها اســتخدام تقنية 
المنظار الجراحي في إجــراء العمليات، 
وذلــك عقب جهود كبيــرة بذلتها وزارة 
الصحة علــى صعيــد قياداتهــا وأيدي 
المخلصيــن، وبالتعــاون مــع  أبناءهــا 
شركاءها بما أســهم في إحداث نقات 

نوعية في ذات المجال.
خبيــر  يبيــن  الســياق،  ذات  وفــي 
واستشــاري جراحة المناظير في وزارة 
الصحــة د. ناصر أبو شــعبان أن جراحة 
المناظيــر، بــدأت مبكــرًا فــي إجــراء 
عمليــات نوعية، حيــث تم إجــراء أول 

عمليــات تدخل جراحــي بالمنظار على 
صعيــد عمليات االرتجــاع المريئي في 
العــام 2007، وكانت جراحــة المناظير 
قبــل ذلــك الوقت تقتصــر على بعض 
لتواضــع  نظــرًا  المحــدودة  العمليــات 
اإلمكانيات مثل حاالت التصاق البطن، 

وحاالت استئصال الطحال.
ويشــير أبــو شــعبان إلــى أن جراحات 
المناظيــر بــدأت تتطــور تدريجيًا في 
قطــاع غزة حيــث باتت تشــمل بعض 
حــاالت اســتئصال القولــون، والزائدة 
الدوديــة، وكذلك إجراء أولــى عمليات 
تكميم المعدة بواسطة المنظار وكذلك 
التدخــل الجراحــي في منطقــة الصدر 

باستخدام تقنية المنظار الجراحي.
وتميز العام 2009 بطفرة في جراحات 
المناظير، إذ تمت وألول مرة استئصال 
بواســطة  النشــطة  الكظريــة  الغــدة 
المنظار وهي من العمليات التي تجري 
في مراكــز قليلة على مســتوى العالم 

نظرًا لخطورتها.
أول  إجــراء  الحقبــة،  ذات  وشــهدت 
عمليــات اســتئصال الكلى باســتخدام 

تقنية المنطار الجراحي على مســتوى 
قطاع غزة، لطفلــة كانت حينها تعاني 
من مشــكلة في الكلية اليســرى حيث 
أجريــت لهــا العمليــة وتمتعــت عقبها 
بصحــة جيدة، ومن ثــم توالت عمليات 

استئصال الكلى بذات التقنية.
وعلــى صعيد تنظير الجهــاز الهضمي، 
الهضمــي  الجهــاز  جراحــات  شــهدت 
 ،2012 انتقــاالت نوعيــة ففــي عــام 
تم البــدء بتنظير القنــوات الصفراوية 
باســتخدام منظار خــاص، بعد أن كان 
المريــض يحتاج للســفر لخــارج قطاع 

غزة إلجراء التدخل.
كما تم بدء العمل بكثير من اإلجراءات 
العاجيــة بالمنظار مثل ربــط المريء 
والمعــدة واســتئصال اللحميات من أي 
جزء من الجهــاز الهضمي بدون الحاجة 
لجراحــة وأيضــا التعامــل مــع الكثيــر 
من اإلجــراءات العاجيــة التي لم تكن 

متوافرة في قطاع غزة.
كذلــك تــم اســتخدام جهــاز التنظير 
بالفيديو التشــخيصي العلوي والسفلي 
والتنظيــر العاجــي العلوي والســفلي 

والموجــات فــوق الصوتيــة بالمنظار، 
إلــى جانــب اســتخدام أجهــزة تصوير 
بالمنظار  البنكرياس  الصفراوية  القناة 

والموجات فوق الصوتية بالمنظار.
وينوه أبو شعبان إلى الدور الكبير الذي 
بذلته وزارة الصحــة بدعم من الجهات 
المانحة في تطوير التجهيزات الخاصة 
بجراحة المناظير وذلك مع مطلع العام 
2010، فتم تطوير التجهيزات الخاصة 
بجراحــة المناظيــر في المستشــفيات 
الجراحيــة ، كمــا تــم إضافــة مختبــر 
خاص لجراحة المناظير في مقر اإلدارة 
العامة لتنمية القوى البشــرية لتدريب 
الكــوادر الطبيــة، حيــث تــم اعتمــاد 
تنميــة القوى البشــرية كمركز تدريب 
لجراحــة المناظير من الكليــة الملكية 
للجراحين، األمر الذي أسهم بدوره في 
تطور اســتخدام التقنيــة الجراحية في 
مختلف التخصصــات الطبية وفي كافة 

المستشفيات الجراحية.
ومنــذ  عمــدت  الــوزارة  أن  ويشــير 
وقــت مبكــر، علــى اســتقدام الوفــود 
المتخصصــة والمؤهلة التي ســاهمت 

في تدريب الكوادر الجراحية على اجراء 
العمليــات الجراحيــة بواســطة تقنيــة 
المناظيــر والتي كان مــن بينها تدريب 
فريــق األطبــاء المتخصــص بالجراحة 
النســائية وعلــى صعيد زراعــة الكلى 
البوليــة وجراحات  وجراحات المســالك 

المفاصل وغيرها.
وأكــد بالقــول أن وزارة الصحة عمدت 
إلى تنظيم العمل الجراحي باســتخدام 
تقنيــات المنظــار الجراحــي، وتحديــد 
صاحيات األطباء فــي إجراء مثل هذه 
الجراحيــة  للخبــرات  وفقــًا  العمليــات 
والتخصص فــي ذات المجال بما يكفل 

جودة وأمان الخدمة المقدمة.
وتقوم جراحة المناظير، على المزاوجة 
بين تقنية التطور االلكتروني واألصول 
الجراحيــة، حيــث تقــوم علــى إجــراء 
فتحات جراحية صغيرة من خال أماكن 
مناســبة يتم إدخال كاميرا أو تلسكوب 
دقيــق عبر تجاويــف الصــدر البطن أو 
الصــدر أو الحوض ونقــل اإلضاءة عبر 
أليــاف ضوئية ومن ثم احــداث التدخل 

الجراحي.

عقوٌل فلسطينية ال تقف عاجزة أمام الحصار

جراحة المناظير بغزة.. 
تطورات كبيرة ونوعية شهدتها على مدار 14 عامًا



Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s Thursday - 04 March 2021الخميس 20 رجب  1442هـ / 04  مارس  2021م

أصدر وكيــل وزارة االقتصاد الوطني 
د. رشــدي وادي، قــرارًا لتحديد أوزان 
بعض الســلع والبقوليات والحبوب وما 

في حكمها.
لإلعــام  العامــة  اإلدارة  وقالــت   
والعاقــات العامــة بالــوزارة في بيان 
أصدرته اليــوم، إن قرار وكيل الوزارة 
نص على تحديد أوزان الســلع التالية 
)األرز، البرغــل، الفريكــة، المفتــول( 
وجميــع البقوليــات والحبــوب وما في 

حكمها.
وذكر البيان، أن القرار نص ايضًا على 
إيقــاف انتــاج وتعبئة وإدخــال عبوات 
مخالفة لألوزان اعتبارًا من بداية شهر 
يونيــو 2021، ويحظر تــداول عبوات 
مجهولة المصدر أو ناقصة البيانات أو 
ذات أوزان مخالفــة للقــرار اعتبارًا من 

بداية أغسطس 2021.

“االقتصاد” تقرر تحديد 
أوزان بعض السلع 
والبقوليات والحبوب

غزة-الرأي - آالء النمر
ألقــت بظالها  جائحــة كورونــا 
الثقيلــة على القطاعــات المهمة 
فــي قطاع غــزة، وخاصــة وزارة 
والتنميــة  والتعليــم  الصحــة 
الضغــط  زاد  مــا  االجتماعيــة، 
علــى مصروفــات وزارة الماليــة 
المدفوعــة تجاه الخدمات األولية 
والمهمة إلنقــاذ الجبهة الصحية 
والتعليميــة واالجتماعية التي ال 
يمكــن غض النظــر عنها في أي 

حال من األحوال.
وكيل وزارة المالية عوني الباشا 
تحــدث لبرنامج أروقــة الوزارات 
الــذي يعــده ويقدمــه المكتــب 
اإلعامــي الحكومــي، وقــال إن 
االنخفــاض فــي اإليــرادات جدا 
ملحوظ وفــارق مقارنة باإلنفاق 
المقــدم للقطــاع الصحــي مــن 
أدوية وتطعيمات معدات وأجهزة 
تواجــه جائحــة كورونــا، ورغما 
عــن الوضع الســيء الذي فرضه 
واقع الجائحة إال أن المالية تبذل 
مــا بوســعها لتحســين الخدمات 

المقدمة.
وأكــد الباشــا أن الماليــة أحدثت 

نوع مــن التــوازن بيــن االنفاق 
واإليــراد الحكومــي، وفضا عن 
ذلك اجتهدت على صعيد تحسين 
نسبة رواتب الموظفين من 40% 
إلــى %50 بحد أدنــى 1400 بداًل 

من 1200.
وأشــار الباشــا إلــى أن الماليــة 
تتطلــع لدعــم خارجــي وداخلي 
لكي تســتطيع تقديم خدماتها، 
حيث تعيــش الــوزارة حالة ضخ 

من االنفاق على القطاع الصحي 
فــي اســتقطاب كــوادر صحيــة 
جديدة ودعم المشافي باألجهزة 

والمعدات الازمة.
وأضاف الباشــا أن المالية حققت 
أهدافهــا بالحفــاظ علــى دفــع 
رواتب الموظفيــن في األول من 
كل شهر، فضا عن صرف رواتب 
المؤقت  والتشــغيل  المتقاعدين 
واألمومة تصل قيمتها إلى ثاثة 

مليون ونصف شيكل شهريًا.
"الماليــة قامت بعملية اســتدانة 
مــن البنــوك لدفــع الرواتب في 
موعدهــا، رغم انعــدام الموارد 
التــي مــن الممكــن أن تســتند 
عليها الحكومة في توفير رواتب 
والممرضين  والحكمــاء  األطبــاء 
والتصنيفــات األخــرى والكثيــرة 
التابعــة للحكومة الفلســطينية" 

حسب الباشا.

وأكد الباشــا علــى أن المصاريف 
الفرديــة التي يتــم جبايتها من 
المــال  وأصحــاب  المواطنيــن 
إلنفــاق  إلــى  تلقائيــًا  تتحــول 
يدعــم الخدمــات التــي يتلقاها 
المواطــن إن كان له مريض في 
المستشــفى، أو إن كان له طالب 
في المدرســة، أو حتى المواطن 
باألمــان  ينعــم  الــذي  العــادي 
بفضل رجل األمــن الذي يقضي 
مفترقــات  علــى  واقفــًا  نهــاره 
الطرق، فــكل ذلك يعود لإلنفاق 

من صندوق المالية.
إن  قــال  الماليــة  وزارة  وكيــل 
بعــض الخدمــات التــي قدمتها 
الماليــة للموظــف الفلســطيني 
تلخصــت فــي خدمــات تســهل 
عليــه عنــاء إنجازهــا، من خال 
إعطاء الفرصــة للمواطن بإيداع 
مبلغ مســتقطع من المستحقات 
ووضعه في الحافظة االلكترونية 
التي من خالها يمكنه االستفادة 
الحكوميــة كدفع  الخدمــات  من 
أقســاط الجامعــة أو عمل هوية 
او الحصــول على رخصــة قيادة 

والكثير من الخدمات.

وكيل وزارة المالية

“الباشا” :”اإليراد الحكومي يقابله زيادة باإلنفاق لتحسين أداء الخدمات”


