
غزة- الرأي
على الرغــم من كثرة العقبات 
وقلــة اإلمكانيــات المتاحة في 
مستشفيات قطاع غزة بسبب 
المســتمر  الحصــار  ظــروف 
منــذ 15 عــام علــى التوالي، 
تصر وزارة الصحــة في قطاع 
غــزة التحدي واإلبــداع وانجاز 
عمليات نوعية تجري ألول مرة 

على مستوى فلسطين وأحيانًا 
على مســتوى الوطــن العربي 

والعالم.
وزارة الصحــة فــي قطاع غزة 
ســجلت العديد مــن اإلنجازات 
علــى كافة األصعــدة وعمدت 
علــى تطوير القطــاع الصحي 
بــدًء بإدخــال أجهــزة متطورة 
وببنــاء المستشــفيات وليــس 

إنتهــاًء بمواجهــة وبــاء كورنا 
االســتراتيجية  الخطط  بوضع 
وغيرهــا مــن اإلنجــازات التي 

تنير جبينها.
وزارة الصحــة فــي قطاع غزة 
ذكرت في تقريــر إنجازات 15 
عامًا أن هنــاك انخفاض كبير 
الرضع   على معــدالت وفيــات 
األمــر الذي يعكس مدي تطور 

الخدمــات الصحيــة المقدمــة 
علــى صعيــد رعايــة األطفال 
والتقدم في  الــوالدة  حديثــي 
ومستشــفيات  الحضانــات 

األطفال.
اتساع الخدمات على المستوى 
الكمــي وذكــرت الصحــة في 
تقريرها أن عدد المستشفيات 
التابعــة  غــزة  قطــاع  فــي 

بناء  الصحــة ســجلت  لــوزارة 
4 مستشــفيات جديــدة؛ حيث 
بلغت المستشــفيات في قطاع 
 10 عــدد   2006 عــام   غــزة 
مستشفيات إلى أن وصلت في 
العام 2020 إلى 14 مستشفى؛  
وبالتالي ازدادت أعداد األســرة 

مــن 1587 سرســر 
إلي 2616 سرير.
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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-الرأي
االنتقام  أجساد يحاول االحتالل 
منها ومن ذويها بشــتى الطرق 
واألســاليب ألنهــا أذاقتــه مــن 
نفس الكأس التي شــربت منه، 
مما يدلل على أن هذا االحتالل 
المســخ تنعدم لديه إنســانيته 
التــي يدعي بهــا، وحرصه على 
معاقبة الفلسطيني حيًا أو ميتًا، 
بشكل يعبر عن حقده وإجرامه.

االحتــالل  ســلطات  وتواصــل 
جثاميــن  احتجــاز  اإلســرائيلي 
سبعة أسرى فلسطينيين، كانوا 
قد ارتقوا شــهداء في الســجون 

خالل السنوات الماضية.
عائلة الشــهيد نصــار طقاطقة 
من بلدة بيت فجــار جنوب بيت 
لحم؛ تعيش القهر الحرمان من 
توديع اينها الشــهيد بعد رفض 

االحتالل تسليم جثمانه.
وأكدت أن االحتالل اإلســرائيلي 
االســتجابة  االحتــالل  يرفــض 
لألهالي دون إعطائهم أي سبب 
لمنع تســليم الجثمــان، كما أنه 
يرفض تســليم التقارير الطبية 

لعائلتــه واإلفصــاح عن ســبب 
استشهاده.

الــذي  الصعــب  الوضــع  هــذا 
تعيشــه العائالت لم يكن كفيال 
أن يكترث االحتــالل لمعاناتهم 
العكــس  علــى  بــل  وينهيهــا؛ 
قضيــة  فــي  عليهــم  يضغــط 
احتجاز الجثاميــن فوق جرحهم 

الغائر بفقدان ابنهم.
وتابع شــريف:" لــم يبق باب إال 
وطرقناه؛ ولم تبق جهة رسمية 
أو شــعبية أو دولية إال وتوجهنا 
إليها؛ ووضعنــا محاميين اثنين 
لمتابعة القضية ولكن الرد دوما 
هــو الرفض. حســبنا اهلل ونعم 
الوكيل، نســأل اهلل أن يذيقهم 

المرار الذي يذيقونه لنا".

أقدم األسرى الشهداء
نــادي األســير أن أقــدم هؤالء 
الشــهداء هــو: أنيس  األســرى 
دولــة، مــن قلقيلية، منــذ عام 
عزيــز  إلــى  إضافــة   ،1980
عويســات مــن القــدس، الــذي 
استشــهد عــام 2018، وفارس 

بارود، ونصار طقاطقة، وبســام 
السايح منذ عام 2019، وسعدي 
الغرابلــي، وكمال أبــو وعر منذ 

العام الماضي.
وأكــد النــاي فــي بيــان لــه أن 
الشــهداء الســبعة هم من بين 
)226( أسيرًا ارتقوا في سجون 
االحتــالل منذ العام 1967 حتى 
مئــات  وهنــاك   ،2020 العــام 
األسرى الذين ارتقوا بعد اإلفراج 
عنهــم بفتــرات وجيــزة، نتيجة 
ألمراض وإصابــات ورثوها عبر 

سنوات اعتقالهم.
وبيّــن، أن مــن بيــن الشــهداء 
ارتقــوا  أســيرًا   )75( األســرى 
نتيجــة للقتل العمــد، و)7( بعد 
إطــالق النــار عليهم مباشــرة، 
و)71( نتيجة لسياســة اإلهمال 
الطبــي )القتل البطــيء( والتي 
تنفذها إدارة ســجون االحتالل، 
عبر جملة من األدوات التنكيلية 
علــى مــدار ســنوات اعتقالهم، 
وأبرزهــا المماطلة فــي تقديم 
العالج، تحويله إلى أداة تنكيل.

ونــوه إلــى عمليــات التعذيــب 

شــكلت  والنفســي،  الجســدي 
أبرز السياســات الممنهجة التي 
تسببت باستشــهاد )73( أسيرًا 
علــى مــدار العقــود الماضيــة، 
والتــي تصاعــدت مجــددًا منذ 

نهاية عام 2019.
الناطق باسم وزارة األسرى إسالم 
عبــده  قــال إن احتجــاز جثاميــن 
الشهداء هي سياسة قديمة حديثة 
، يحاول االحتالل  اإلسرائيلي من 
خاللهــا أن يبتز ذوي الشــهيد من 
خالل استمرار احتجاز أبنائهم في 
ما يعرف بثالجات الموتى أو الحقا 

مقابر األرقام.
وبيــن عبده؛ أنه وخالل العشــر 
ســنوات الماضيــة، ارتقــى في 
أســيرًا،   )29( االحتالل  ســجون 
حيث شــكلت سياســة اإلهمال 
فــي  مركزيــًا  ســببًا  الطبــي، 
أربعــة  منهــم  استشــهادهم، 
أسرى استشهدوا العام الماضي.

االحتــالل  أن  علــى  وشــدد 
يمــارس هــذا الســلوك بهــدف 
وفــرض  والتعذيــب،  االنتقــام 
الجماعية على  العقوبات  أقسى 

أفراد  الشــهداء وكافــة  عائالت 
أسرهم، إلحباط الروح المعنوية 
والمســاس  النضاليــة لديهــم، 
بمقدرتهم على الصير والتحمل 
والصمــود، وممارســة التعذيب 

بحقهم.
العامــة لألمم  الجمعيــة  ودعــا 
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة 
المكونــات  والحقوقيــة وكافــة 
الدولــي  للمجتمــع  القانونيــة 
إلــى التدخل العاجــل لوضع حد 
التي  المتواصلة  القتــل  لجرائم 
يرتكبهــا االحتــالل بحــق أبناء 
شــعبنا وجريمة احتجاز جثامين 

الشهداء.
يُشــار إلــى أنــه وحتــى نهاية 
ينايــر  الثانــي/  كانــون  شــهر 
العام الجاري، بلغ عدد األســرى 
فــي ســجون االحتــالل ومراكز 
التوقيــف والتحقيــق، إلــى نحو 
)4500( أســير/ة، فيما بلغ عدد 
األســيرات حتــى نهايــة شــهر 
 )36( الجــاري  فبرايــر  شــباط/ 
أســيرة، وعــدد األطفــال قرابة 

.)140(

جثامين األسرى الشهداء.. روح حرة وجسد أسير
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غزة-الرأي - آالء النمر
والظــروف  الجائحــة  تفشــي  وســط 
القاســية التــي تمــر بها المؤسســات 
الفلسطينية المتصلة بخدمة الجمهور 
دون وســاطة، وتحديًا لــكل معطيات 
إجــراءات  أقرّتهــا  التــي  االستســالم 
الســالمة حســرًا لوبــاء كورونــا، فإن 
القضــاء كان قد أنجز أكثر من عشــرة 

آالف معاملة خالل العام المنصرم.
للقضــاء  األعلــى  المجلــس  رئيــس 
المستشــار محمــد عابد، قــال: "نحن 
االوزان  االحتياجــات  جميــع  نــدرس 
القضائيــة، ونحاول فــي ظل الظروف 
المتعلقــة  والمعطيــات  الصعبــة 
بالجائحــة ال ســيما فــي عــام 2020، 
التــي  للمعالجــات  الخيــارات  أفضــل 
يتم باســتثمار أمثل للــكادر القضائي 
وكذلــك الــكادر الوظيفــي، وكنــا قد 

خرجنا بإنجازات فريدة".
وبشــأن إقــرار مدونــة الســلوك التي 
أعدتهــا لجنــة خاصــة تــم تشــكيلها 
بقرار من النائــب العام، بجانب برامج 

إصالحية اخرى، إسهاما في رفع كفاءة 
أعضاء النيابة العامة وتعزيز مهنيتهم 
وفعالية عملهــم، والقدرة على ضمان 
تتســم  ســليمة،  تقاضــي  إجــراءات 
بالشــفافية والنزاهــة والحياديــة في 

خدمة المواطن الفلسطيني.
ويأتــي إعــداد مدونــة ســلوك أعضاء 

النيابة العامة فــي إطار تطوير ينظم 
ينضبــط  الــذي  الحضــاري،  الجانــب 
فيه ســلوك القاضــي، مشــيرًا إلى أن 
المدونة هي موجودة مســبقًا منذ عام 
2006ولكن إضافــات تطويرية حدثت 

على بنودها.
األهــداف  أولــى  أن  عابــد  وذكــر 

االســتراتيجية التي يتــم العمل على 
تحقيقهــا فــي 2021، وهــي تطويــر 
البنيــة التحتيــة للمحاكــم فــي ثالث 
محافظات أساسية وهي محافظة رفح 
جنوب قطاع غزة، ومحافظة الوسطى 
وشــمال القطــاع، علــى اعتبــار أنهــا 
باألساس دور سكن وليست مؤسسات 

خاصة تعمل تحت الجناح القضائي.
ويأتي هدف التطويــر في إطار تعزيز 
الــكادر البشــري ونقل هــذه المحاكم 
من بيئــة عمل غير صالحــة إلى بيئة 
عمل مناسبة إلنجاز األعمال القضائية 
لتؤدي األعمال الوظيفية الموكلة إليها 

بسالسة.
"نحــن ال ننفك عن النظام السياســي 
سواء في البعد التشريعي أو التنفيذي 
فهناك تكامل في األدوار، أما في البعد 
الفني فنحن نعيش اســتقالل تام وال 
يمكن التدخل بعمل القضاء بأي شكل 

من األشكال"، بحسب عابد. 
ولخــص عابد مرتكــزات عمل القضاء 
فــي ثــالث كلمــات "متابعــة، توحيد، 
تخفيــض"، موضحــًا أن متابعة ســير 
التقاضي حتى يكون هناك شــيء من 
المســائلة والشــفافية أمــام الوحدات 
القضائيــة، ثم توحيد اإلجــراءات من 
خــالل توحيــد ســير الدعــوة لتقصير 
أمد التقاضي، وتخفيض عدد القضايا 

لعدد القضاة لتقصير أمد التقاضي.
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علــى  حصريــة  المناســبات  بعــض 
المواطن الفلسطيني المنتمي ألرضه 
ووطنــه وحكايته الطويلة مع القضية 
المــرأة  يــوم  الفلســطينية، بخــالف 
العالمــي، فهــي حكاية تُخــط بمداد 
الــدم وكــم التضحيــات التــي تكلفه 

روحه فداًء ألرضه.
الثالث عشــر من شهر مارس من كل 
عــام خصــص للجريح الفلســطيني، 
الــذي هو عالمــة ثابتة مــن عالمات 
النضــال الفلســطيني، وتقديرًا لدمه 
وجراحات جسده التي ستبقى شاهدة 
علــى طغيــان االحتالل اإلســرائيلي 

بحقه.
أكثر من ربع مليون فلسطيني سُجلوا 
ضمن قوائم الجرحى الفلســطينيين 
منــذ اندالع االنتفاضــة األولى وحتى 
مــرورًا  العــودة  مســيرات  أحــداث 
بالعــدوان على األراِض الفلســطينية 

المحتلة.
الجريح الفلســطيني حمــل في أنحاء 
جســده أكثــر من ندبــة لــم تندمل 
بقيت خالدة في جســده، بعضهم من 
بُتــرت أطرافه ومنهم من فقد بصره 

ومنهم مــن بقي طريــح الفراش إثر 
إصابــة حكمــت عليه بإعاقــة حركته 
دون عــالج. على الرغم مــن األثمان 
الجرحــى  قدمهــا  التــي  الباهظــة 
الفلســطينيون، إال أن الحصار العربي 
الصهيوني يطبــق بأقوى أنيابه على 
منــع  ومحــاوالت  عالجهــم  طريقــة 
ســفرهم للخــارج كمكافئــة دائمــة 
تالحقهــم، بعدما اســتخدم االحتالل 
بحــق أجســادهم األســلحة المحرمة 
دوليًا، واســتمر في ممارسة األساليب 
القــذرة فــي التضييــق علــى حريــة 
تحركاتهــم بنيــة العــالج. المتحدث 
باســم اللجنة العليا لجرحى مسيرات 
العــودة الصحفي إســماعيل الثوابتة 
قــال إن مســيرة النضال فلســطيني 
هــي مرحلــة عظيمة مــن التراكمات 
التاريخية لألحداث الفلسطينية وهي 
مراكمــة التضحيات التي ســتصل بنا 
إلــى التحرير والخــالص من االحتالل 

الصهيوني.
ووجه الثوابتة رســالة إلى المؤسسات 
الدولية التي تتغنى بحقوق اإلنســان 
وبحقوق المظلومين وبحقوق الجرحى 
وهي ذاتهــا المقصرة والمتنكرة بحق 

الجريح الفلســطيني، مشــيرًا إلى أن 
أي جهود تبذل بحــق تلبية احتياجات 
الجرحــى فإنها ال تســاوي شــيئًا أمام 

تضحياتهم.
وأكــد الثوابتة علــى أن اللجنة العليا 
وتلبي  احتياجاتهــم  ترعــى  للجرحى 
المقابلــة  الشــهرية  مصروفاتهــم 
لعالجهــم، ويأتي ذلك ضمــن تنفيذ 
عمليــات جراحية منهــا تركيب عيون 
صناعيــة أو أطراف بداًل عن تلك التي 
بترت، والكثير من التفاصيل العالجية 

التي ال يمكن إجمال تفاصيلها.
الثوابتــة إن متابعــة أوضــاع  وقــال 
متابعــة  علــى  تقتصــر  ال  الجرحــى 
العمليــة العالجيــة والجراحيــة، إنما 
هي تشــمل متابعة حالة الجريح من 
الناحية النفسية واالجتماعية والمادية 

من قبل اللجنة العليا للجرحى.
وأوصل الثوابتة بقية من رسالته إلى 
مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى 
التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية 
التــي تعنــى بإمدادهــم بتعويضات 
شهرية وتخصيص مصروفات دورية 
لهــم، مطالبًا إياهــم باحتضان كافة 
الجرحــى وعــدم التمييــز بيــن تلك 

الفئــة لتلبيــة الغــرض التي أنشــأت 
تلك المؤسســة من أجلــه. "االحتالل 
اإلســرائيلي تعمد اإليقــاع بأكبر قدر 
ممكن من الشــباب الفلســطيني في 
شــباك اإلصابة ليصل إلى هدفه في 
إعاقة الشــباب الفلســطيني وتركهم 
بال أطــراف، هذا الثمن دفعه الجرحى 
وجــه  فــي  وقــت خروجهــم ســلميًا 
االحتالل المدجج باألســلحة الفتاكة، 
كفلســطينيين  بحقهــم  مطالبيــن 
فــي العودة إلــى بالدهــم والمطالبة 
بحســب  المســلوبة"،  بحقوقهــم 

الثوابتة.
جــزء كبير مــن الصحفييــن واألطباء 
والمســعفين كانوا هدفــًا من أهداف 
االحتالل، فلم يميز بين صحفي وبين 
مسعف وبين طبيب وبين مسن وبين 
طفل وبين شاب، فكان سالحه واحدًا 
مصوبًا نحو كل ســلمي يهتف بحقه، 
ومســيرات العودة محطة تشهد على 

ذلك.
مختلفــة  مقارعــة  محطــات  وبيــن 
والشــباب  الصهيونــي  العــدو  بيــن 
العودة  كانت مســيرات  الفلســطيني 
المحطــة األهــم التي ســجلت إصابة 

ثالثة وثالثون ألف جريح فلسطيني، 
تماثل للشــفاء خمســة وعشرون ألف 
جريح بعد رحالت عالج طويلة، بينما 
ال يزال أكثر من خمسة آالف جريح قيد 
التنقــل في رحالت عــالج في الداخل 

والخارج، حسبما أوضح الثوابتة.
واعتبــر الثوابتة قطــع مخصصات أي 
جريح فلســطيني من قبل الســلطة 
الفلسطينية هي طعنة غادرة مقابل 
تضحيــات الجريــح الذي قــدم أجزاء 
مــن جســده هديــة لوطنــه، مطالبًا 
المؤسســات الدوليــة بكثيــف الدعم 
للجرحــى ولعوائلهم، فهم بحاجة إلى 

إعالة ورعاية وعالج.
"الجريــح أيا كانت إصابتــه فهو على 
مقربة من الشفاء، ولكن الفلسطيني 
علــى وجــه الخصــوص يحــول بينه 
وبين تمثاله للشــفاء منعه من السفر 
إلــى الخارج في محاولــة إلبقائه على 

حاله"، يختتم الثوابتة.
واختصــر الثوابتة حديثــه بأن أقل ما 
يمكن أن يُقدم للجريح الفلســطيني 
هــو احتوائــه والتكفــل بمصروفاته 
التــي ال يمكــن أن تســاوي تضحياته 

التي شملت أجزاء من جسده.

المستشار عابد: “بناء وتطوير ثالث محاكم في قطاع 
غزة أولى أهداف القضاء”

في يومه العالمي مطالبات بطي العقبات

الجريح الفلسطيني.. معاناة متواصلة وسط حصار خانق 
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غزة-الرأي - آالء النمر
أم األسير وزوجة الشهيد وابنة الجريح 
وأخت المطاِرد والمرابطة، وهي ذاتها 
واألســيرة  الصحفيــة  الفلســطينية 
والجريحة والمرأة العاملة، وهي ذاتها 
صاحبة المشــروع الصغيــر الذي كبر 
وأصبــح منافِســًا قويــًا، هــي بطابع 
فلســطيني بــكل ظروفهــا ال تعــرف 

طريقًا مسدودًا.
بينمــا يحتفــل العالــم فــي الثامــن 
من شــهر آذار مــن كل عــام بالمرأة، 
يأتــي االحتفال الفلســطيني بها على 
طريقتــه الخاصــة، على أنهــا نبراس 
القضية وبوصلــة الصمود ورأس مال 
القضية الفلسطينية في كل الظروف 

رغم صعوبتها.
منذ العام 1967 اعتقل االحتالل أكثر 
مــن 150ألف امــرأة فلســطينية في 
ظروف سيئة للغاية، ويمارس بحقهن 
أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي 
والنفسي، حيث يتعرضن إلى اعتداءات 
وحشية سواء باإليذاء اللفظي الخادش 
للحيــاء أو االعتداء الجســدي من قبل 

السجينات الجنائيات.

والمحرريــن  األســرى  شــؤون  وزارة 
قــال إن ســلطات االحتــالل واصلــت 
خالل العــام الحالــي حملــة اعتقاالت 
دون  النســاء  مــن  العشــرات  طالــت 
مراعــاة للحالة اإلنســانية التي تتمتع 
بهــا المــرأة، وتعــرض الكثيــر منهم 
العتداءات وحشــية أمــام ذويها، وهي 
القوانيــن  لكافــة  واضحــة  مخالفــة 
واألعراف الدولية، ومنهن من عايشــن 
ظروف تحقيق جسدية ونفسية صعبة، 
ومنهن من يتعرضن للعزل االنفرادي، 

في زنازين ضيقة معتمة وقذرة.
ويقبــع حاليًا خمســة وثالثين أســيرة 
داخــل ســجن "هشــارون والدامــون" 
بينهــن )26( أســيرة صــدرت بحًقهن 
أحكامــًا لفتــرات متفاوتــة، واعتقــال 
إداري، أعالهــا لمــدة )16( عامًا، بحق 
األســيرتين شــروق دويات من مدينة 
القدس، وشــاتيال أبو عياد من أراضي 

الـ48.
ويبلغ عــدد األســيرات الجريحات )8( 
غالبيتهــنّ ُأصبــن بعد عــام 2015، 
أقدمهــن األســيرة أمــل طقاطقة من 
بيت لحم، المعتقلة منذ كانون األول/ 

بالسّجن  2014، ومحكومة  ديســمبر 
لمدة سبع سنوات.

مــن بيــن األســيرات أحد عشــر أمًّا، 
وهنّ: إسراء جعابيص، فدوى حمادة، 
أماني الحشيم، حلوة حمامرة، نسرين 
حســن، إيناس عصافرة، خالدة جرار، 
آيــة الخطيب، إيمــان األعــور، وختام 

السعافين، وشروق البدن.
وبهذه المناسبة طالبت وزارة األسرى 
المنــدوب الســامي، والصليب األحمر، 
وكافة المؤسسات الدولية التي ترعى 
محاســبة  بضــرورة  المــرأة،  حقــوق 
االحتالل علــى جرائمه التــي ترتكب 
بحق األسيرات بشكل يومي وضرورة 
التحــرك العاجل مــن أجــل إنقاذهم 
وتقديــم قــادة االحتالل إلــى محكمة 
الجنايــات الدولية ونيــل حقوق المرأة 

العادلة وفق القرارات الدولية.
األســيرات  قضيــة  وشــهدت 
الفلسطينيات تحوال منذ اندالع الهبة 
الشــعبية فــي أكتوبر/تشــرين األول 
الماضــي، إذ ارتفــع عــدد األســيرات 
إلى ثالثة أضعاف مــا كانوا عليه عام 

.2019

وال تعامل مصلحة السجون األسيرات 
القاصــرات معاملــة خاصة، بــل تتبع 
معهــن أســاليب التنكيــل والتحقيــق 

والضغط النفسي كالبالغات تماما.

انتهاك الحقوق
وليس بعيــدا عن ذلك تواجــه المرأة 
المقدســية أبشــع أنــواع االنتهــاكات 
اليوميــة علــى يــد قــوات االحتــالل 
المتمركزة على أبواب القدس القديمة 
والمسجد األقصى، إذ تتعرض النساء 
ودون  عشــوائي  بشــكل  للتفتيــش 

أسباب مبررة.
كما تمنع شــرطة االحتــالل أكثر مئة 
مقدسية من دخول المسجد األقصى، 
وأدرجــت أســماءهن على ما تســمى 
القائمــة الســوداء، وال تتــردد هــذه 
القوات في االعتــداء عليهن بالضرب 
بالقنابل  المباشر  واالستهداف  المبرح 

الصوتية والغاز المدمع.
وعن هــذه المعانــاة قالــت المرابطة 
ال  إنــه  عامــا(   62( عويضــة  زينــات 
احتفــال باليوم العالمي للمرأة ســوى 
بعــودة المبعــدات عن األقصــى إليه 

بعدمــا حرمن مــن حق العبــادة ظلما 
ودون قرار قضائي.

أحــد  التفــات  عــدم  إلــى  وأشــارت 
لقضيتهن، وقالت "ال نريد من أحد أن 
يساندنا بشيء، نحن نطلب من جميع 
المســلمين التوجــه إلعمــار األقصى 
فقط وعدم المســاهمة فــي تفريغه 

القتحامات المستوطنين".
ولــم تســلم عويضــة كغيرهــا مــن 
ســواء  المالحقــة  مــن  المرابطــات 
بالضــرب أو االعتقــال، إذ تم توقيفها 
واحتجازهــا قبــل نحو شــهرين لمدة 
أيــام داخــل زنزانــة بتهمــة  أربعــة 

انتمائها لجماعة إسالمية محظورة.
ومنذ انــدالع الهبة الشــعبية األخيرة 
دفعــت 17 امــرأة حياتهــا ثمنــا لهذه 
الحريات، بينمــا تتجرع غيرهن مرارة 
األســر وآالم اإلصابــة، وإن لــم تكن 
إحــدى هؤالء فإنها حتما ســتكون أمّا 
أو شــقيقة أو زوجة لشــهيد أو أسير أو 
الفلسطينية  المرأة  مصاب، وتتعرض 
النتهــاكات يوميــة ألبســط حقوقهــا 
المتمثلــة بحريــة الحركــة والعبــادة 

والدفاع عن النفس.

بحلول الثامن من آذار

األسيرة والمرابطة الفلسطينية.. رأس مال القضية وبوصلة صمودها
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
الصحــة  وزارة  أن قطعــت  بعــد 
بغــزة شــوطًا كبيرُا فــي محاربة 
فيروس كورونا بجــل امكانياتها 
الحيــاة  عــادت  المتواضعــة، 
الطبيعية تدريجيــًا للقطاع، لكن 
ســرعان ما عادت حالــة التراخي 
وعدم االلتزام بإجــراءات الوقاية 
والســالمة من قبــل المواطنين، 
الكمامــات  ارتــداء  حيــث  مــن 
وعــدم  الجســدي  التباعــد  أو 
وهو مؤشــر خطير  المصافحــة، 
على إمكانية تفشي موجة جديدة 
من الفيروس في األيام القادمة.

أعــداد  فــي  االنحســار  وعقــب 
االصابــات بكورونــا بغــزة، عــاد 
للزيادة، حيث  الوبائــي  المنحنى 
ســجلت وزارة الصحــة فــي آخر 
إحصائيــة لهــا ١٦٨ اصابــة بعد 

فحص ١٩٣٩ عينة.
الكاتبة منى السكسك، أكدت أن 
التراخــي بإجــراءات الوقاية وقلة 
الوعي بحجم خطورة الوباء، أدى 
إلى عــودة الحيــاة قبــل كورونا 
وكأنها انتهت وهذا مؤشر خطير.

وقالــت السكســك فــي حديــث 
لـ"الرأي": أخشى من أن نستيقظ 
يومــًا علــى أعــداد مخيفــة أكثر 
من الســابق وأخطــر، ألن الوباء 
فــي تطور فيمــا ال يوجد اهتمام 
بإجراءات الوقاية"، مشيرة الى أن 

االغالق وارد بمجرد أن تكتشــف 
حاالت من الطفرة الجديدة.

 ووفــق مــا ذكرتــه فــإن حمالت 
التوعيــة وصلت لحدهــا األدنى، 
موضحــة أن الســماح مــن قبــل 
الجهــات المختصــة والمســؤولة 
الحيــاة لســابق عهدها،  بعــودة 
للمواطنيــن  المجــال  أعطــى 

بالتراخي واالستهتار.

استهتار وتراخي
العشرينية هبة البلتاجي انتقدت 
بشــدة حالــة التراخــي الســائدة 
بقطاع غزة من قبل المواطنين، 
فــال التــزام بلبــس الكمامــة، أو 
حتــى التباعــد بين األشــخاص، 
وكأن الفيروس غادر القطاع دون 

رجعة.
لـ"الــرأي":  البلتاجــي  وقالــت 
"كنــت في زيارة مــع والدتي الى 
المشفى، وشــعرت بالصدمة من 
عدم التزام الكثير من المواطنين 
جانــب  الــى  الكمامــة  بلبــس 
االزدحام، األمر الذي ينذر بخطر 

كبير قد ال يحمد عقباه".
المواطــن عمــر أبو طــه أكد هو 
اآلخر، على ضرورة وجود اجراءات 
احترازية أشد صرامة فيما يتعلق 
بلبــس الكمامــات فــي وســائل 
والمساجد،  واألسواق  المواصالت 
اغالق  إعــادة  مطالبــا بضــرورة 

بيــوت العزاء وصــاالت األفراح أو 
تحديد عدد المتواجدين.

ودعا أبو طه في حديث لـ"الرأي"، 
وزارة التربيــة والتعليــم بعمــل 
تفتيــش يومــي علــى المدارس 
التــزام  مــدى  علــى  لالطــالع 
الطالب بلبس الكمامات والتباعد 
المدرســة  وفحصهم قبل دخول 
ريــاض  وكذلــك  وتعقيمهــم، 
األطفال والتشديد على المحالت 
التجارية بضرورة اتخاذ االجراءات 

الوقائية.

الوضع مقلق
من جهتــه، أكد نائــب مدير عام 
الرعايــة األولية لشــؤون الصحة 
العامــة بغــزة مجــدي ضهير، أن 
الوضع مقلق وأن القطاع معرض 
لموجــة جديــدة، وأن الفرق بين 
الســاللة القديمــة والحديثة من 
كورونــا هــي ســرعة االنتشــار 

فقط".
وأفاد نائب مديــر الرعاية األولية 
بــوزارة الصحــة مجــدي ضهير، 
الضفــة  مــن  حالتيــن  بوصــول 
الغربية إلى قطاع غزة، عبر حاجز 
بيت حانون، مشخصتين "كوفيد 
19"، مؤكدًا على أن "الحالتين لم 

يتم تأكيد نوع الساللة لديهما".
وقــال:" إن الحالتيــن المصابتين 
نــوع  فحــص  لهمــا  يُجــرَ  لــم 

الســاللة في الضفة الغربية وتم 
تشخصيهم "كوفيد 19" كون أن 
الطفــرة الجديدة األكثر تفشــيًا 
و"الخــط  الضفــة  مناطــق  فــي 
األخضر" )األراضــي المحتلة عام 

.")1948
وأشــار إلى أنه كإجــراء احترازي 
إلــى  تحويلهمــا  تــم  ووقائــي، 
مستشفى العزل كحاالت مريضة 
تحتاج لرعاية طبية، مؤكداُ عدم 
توفر إمكانية تشــخيص اإلصابة 
بالســالالت الجديدة مــن كورونا 
فــي غــزة، وأن الــوزارة تســعى 
لتوفيرهــا بالتعاون مــع منظمة 

الصحة العالمية.
خشــيته  عــن  ضهيــر  وأعــرب 
المواطنيــن وعدم  مــن تراخــي 
وزارة  بتوصيــات  التزامهــم 
الصحــة باتخاذ إجــراءات الوقاية 
والســالمة، مــن بدايــة تفشــي 
موجة جديدة من الوباء في األيام 
المقبلــة"، الفتًا إلى وجود "زيادة 
طفيفة" بعدد الحاالت المســجلة 

في القطاع.

المواطن هو الفيصل
المكتــب  رئيــس  قــال  بــدوره 
اإلعالمــي الحكومي إن من يحدد 
مســار التعامل مــع الجائحة هو 
الوقائية  واإلجــراءات  المواطــن، 
طــوال الفتــرة الماضيــة كانــت 

اضطراريــة نحــاول مــن خاللها 
تقويــض آثــار الفيــروس علــى 

المجتمع والحد من انتشاره".
وأضــاف معــروف فــي تصريــح 
مــن  حالــة  "نشــاهد  صحفــي: 
وإن  المجتمــع،  داخــل  التراخــي 
إلــى  نعــود  أال  جميعــا  أردنــا 
االلتزام  اإلجراءات يجب  تشــديد 
الصحــة  وزارتــي  ببرتوكــوالت 
والمواطن هو عامل  والداخليــة، 

الحسم في هذه اإلجراءات".
وحســب معــروف، فإنه فــي حال 
اكتشفت الســاللة المتحورة داخل 
قطــاع غــزة، والتــي لديهــا قدرة 
سريعة على االنتشار في ظل حالة 
إجراءات  التراخي، ســيكون هناك 
تتناســب مــع الحــد مــن خطورة 

انتقال العدوى داخل المجتمع.
تقييــم  أن عمليــة  إلــى  وأشــار 
الوبائية مستمرة  الحالة  ومتابعة 
لحظــة،  أي  فــي  تنقطــع  ولــم 
موضحــا أن إعادة ضخ الحياة في 
قطاعــات المجتمع بعــد انقطاع 
خــالل الشــهور الماضية ال تعني 
بأننــا عُدنا إلى ممارســة روتين 

الحياة االعتيادية.
المواطنين وكل  وطالب معروف، 
المؤسســات العاملــة فــي قطاع 
غزة، بااللتزام بإجراءات الوقاية، 
والتي هي عامل مهم إلطالة أمد 

استقرار الحالة الوبائية.

التراخي بإجراءات الوقاية..هل يعيد غزة إلى اإلغالق؟
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غزة- الرأي
عملت وزارة األشــغال العامة 
نشــأتها  منــذ  واإلســكان 
أهدافهــا  تحقيــق  علــى 
من  المنبثقة  االســتراتيجية 
رؤيتهــا نحو تعزيــز التنمية 
العمرانيــة المســتدامة، وقد 
حملت الوزارة مسؤولية إدارة 
العديــد من الملفــات الهامة 
والحيويــة خــالل الســنوا ت 
الماضية وقــد حققت الكثير 
من اإلنجــازات الالفتة، فيما 

يلي أبرز تلك اإلنجازات: 

إعمار قطاع غزة
األشــغال  وزارة  نفــذت 
إعــادة  مشــاريع  واإلســكان 
إعمــار لقطاع اإلســكان منذ 
عام 2008 بقيمة تقترب من 

مليار دوالر. 
الــوزارة  وقامــت  كمــا 
فــي  الفاعلــة  بالمســاهمة 
إعــداد خطــط إعــادة إعمار 
قطاع غزة عقــب االعتداءات 
منذ  المتكــررة  اإلســرائيلية 
اآلن،  حتــى   2008 عــام 
وكان للــوزارة الــدور األبــرز 
في تســويق خطــط اإلعمار 
المانحيــن  مــع  والتنســيق 
ومتابعــة تنفيذ تلك الخطط 
مع الجهات الدولية المختلفة.
 كما أشــرفت بشــكل مباشر 
على كل مــا يتعلــق بإعادة 
إعمار قطاع اإلسكان، كذلك 
األبــرز  الــدور  للــوزارة  كان 
فــي  الفاعلــة  والمشــاركة 
إعداد الخطة الوطنية إلعادة 
إعمار قطاع غزة بعد عدوان 
2014، وإعداد وثائق أولويات 
اإلعمــار  إعــادة  مشــاريع 
والتنميــة فــي قطــاع غــزة 
الحكومية  القطاعــات  لكافة 
للعديد  وتقديمها  وتسويقها 

من الدول الداعمة. 

قطاع اإلسكان
وتحقيقا للهدف االستراتيجي 
الــوزارة  أهــداف  مــن  األول 

والمتمثل في تمكين األســر 
الحصول  مــن  الفلســطينية 
علــى مســكن مالئــم وفقًا 
وبيئيــة  عمرانيــة  لمعاييــر 
فقــد  ســليمة  واقتصاديــة 
أشرفت الوزارة على تصميم 
وتنفيــذ وبنــاء مــا يزيد عن 
7000 وحــدة ســكنية ضمن 
فــي  اإلســكانية  المشــاريع 
قطــاع غزة ســواء مباشــرة 
أو بالتنســيق  الــوزارة  عبــر 
مع الشــركاء وقد وصل عدد 
المستفيدين من مجمل تلك 
المشــاريع حوالــي 40 ألــف 

مواطن. 
المشــاريع  تلــك  أبــرز  ومن 
مدينــة ســمو الشــيخ حمــد 
مــن  ومجموعــة  الســكنية 
العمــارات المتفرقة في عدة 
األمل  ومدينــة  محافظــات، 
إلــى  باإلضافــة  الســكنية 
المشــروع اليابان والمشروع 
الســعودي )1،2( إضافة إلى 
المشــروع اإلماراتي وغيرها 
وذلك بإجمالــي يتجاوز 300 

مليون دوالر أمريكي.
كما وأطلقت الــوزارة مبادرة 
ســكن كريــم لعيــش كريم 
بهدف تحسين ظروف السكن 
فــي قطــاع غــزة، تــم مــن 
العديــد من  خاللهــا تنفيــذ 
بترميم  المتعلقة  المشــاريع 
وإعــادة تأهيل وبنــاء بيوت 
الفقراء والحاالت االجتماعية. 
األشــغال  وزارة  وشــرعت 

واإلســكان مــن خــالل هذه 
مــع  بالتنســيق  المبــادرة 
العشــرات مــن المؤسســات 
والدولية  المحليــة  الممولــة 
بتوفير تمويل يقدر بحوالي 
مــن  تــم  دوالر  مليــون   65
خاللــه ترميــم وإعــادة بناء 
وتأهيــل حوالي 9000 وحدة 
ســكنية استفاد منها ما يزيد 

عن 55 ألف مواطن.

التخطيط العمراني
بالبيئــة  لالرتقــاء  تحقيقــا 
تأهيــل  وإعــادة  الســكنية 
وتنظيم التجمعات الســكنية 
قامــت  فقــد  والعشــوائيات 
 13 بتخطيــط  الــوزارة 
مشــروعا إســكانيا وقــد تم 
فعليا إقامة عدد من مشاريع 
اإلســكان على هذه األراضي 
مشــروع  مثــل  المخططــة 

مدينة حمد السكنية. 
كما قامت الــوزارة بتخطيط 
التــي  اإلســكان  مشــاريع 
الدخــل  ذوي  تســتهدف 
مــن  لتمكينهــم  المحــدود 
البناء على قطع ارض بنظام 
جمعيــات اإلســكان مثل حي 

البراق واألقصى وغيرهما.
الطــرق اإلقليميــة والمرافق 

العامة
بمثابــة  الــوزارة  تعتبــر   
العــام  القطــاع  استشــاري 
الحكوميــة  الجهــة  وهــي 
التطويــر  عــن  المســؤولة 

والصيانــة الدائمــة للطــرق 
والمرافــق  اإلقليميــة 
وفي  الحكوميــة،  والمبانــي 
الوزارة  الســياق قامــت  هذا 
بأعمال التصميم واإلشــراف 
وطــرح  وتجهيــز  الهندســي 
العطــاءات لمئات المشــاريع 
الممولة حكوميا وخارجيا من 
أبرزها تنفيــذ 4 مراحل من 
طريق صالح الدين اإلقليمي 
من معبر رفــح حتى مفترق 
مــن  مراحــل  و3  الشــهداء، 
طريق البحر )الرشيد( ضمن 
مشــاريع المنحــة القطريــة 
بموازنــة بلغــت حوالي 120 

مليون دوالر. 
الــدور  للــوزارة  كذلــك كان 
األساس في تصميم وتنفيذ 
مشــاريع  مــن  العشــرات 
مثــل قصر  العامة  المبانــي 
اإلصــالح  ومبنــى  العــدل 
والتأهيل ومقر وزارة المالية؛ 
إضافة لمقــر مجلس الوزراء 
بإجمالــي يتجــاوز 40 مليون 
دوالر؛ إضافــة إلــى تصميم 
الميــاه  شــبكات  وتنفيــذ 
والكهرباء لعدد من مشــاريع 

اإلسكان الجديدة. 

تطوير قطاع اإلنشاءات
 كون الوزارة هي المؤسســة 
عــن  المســؤولة  الحكوميــة 
تطوير قطاع اإلنشــاءات في 
فلســطين بكافــة مكونــات 
هــذا القطــاع، فقــد قامــت 

اتحاد  مع  وبالتنسيق  الوزارة 
عمليــة  بــإدارة  المقاوليــن 
السنوية  واالعتماد  التصنيف 
مــن  شــركة   300 لحوالــي 
شــركات المقــاوالت العاملة 
فــي مجــال اإلنشــاءات. كما 
المســؤولية  الــوزارة  تتولى 
الكاملــة عــن ضبــط جودة 
اإلنشــائية  الصناعــات 
المختلفــة وخاصــة مصانــع 
واألســفلت  الخرســانة 
وغيرها، هــذا باإلضافة إلى 
الهندسية  المختبرات  اعتماد 
العاملة فــي قطاع غزة حيث 
شــهادات  الــوزارة  تصــدر 
اعتماد نصف سنوية لمصانع 
مواد اإلنشــاءات والمختبرات 
الهندســية وتراقــب عملهــا 
جــودة  مــن  للتأكــد  وذلــك 
المنتجات وكفاءة الفحوصات. 

اآلليات
وفيمــا يخص قطــاع اآلليات 
ذكــرت الــوزارة أنــه يتوفــر 
اآلليات  العديــد مــن  لديهــا 
والمعدات الثقيلة والشاحنات 
التــي تضعهــا الــوزارة تحت 
الجهات األخرى  تصرف كافة 
ســواء الحكومية او البلديات 

او المؤسسات األهلية. 
لديهــا  يتوفــر  أنــه  وبينــت 
حوالي 50 الية تم االستفادة 
الســنوات  خــالل  منهــا 
الماضية في مشــاريع البنية 
األراضي  وتســوية  التحتيــة 
وحماية الشــاطئ والتدخالت 
العاجلة في حــاالت الطوارئ 
اإلســرائيلية  واالعتــداءات 
وفتح  الجوية  والمنخفضــات 
التعديات على  وإزالة  الطرق 
األراضــي الحكومية وغيرها 
حيث تعمل االليات بمتوسط 
27 ألف ســاعة عمل ســنويا 
بإجمالــي بقدر بـــ 350 ألف 
ساعة عمل خالل السنوات ال 
14 الماضية لصالح عشــرات 
المستفيدة على  الجهات  من 
امتداد محافظات قطاع غزة. 

بينها مدن حمد واألمل ومشاريع اليابان والسعودية واإلمارات وغيرها:

“األشغال العامة” بغزة خالل 15 عامًا: أنشأنا مدن 
ومشاريع سكنية بقيمة مليار دوالر
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غزة- الرأي
الواقــع  تعقيــدات  مــن  الرغــم  علــى 
يمارس  والــذي  اإلســرائيلي  واالحتالل 
التــرددي  الطيــف  علــى  الهيمنــة 
الفلســطيني؛ باإلضافة إلى تحكمه في 
التقنيــات واألجهــزة المدخلة إلى قطاع 
غزة إال أن الوزارة وبفضل سياساتها وما 
يتميز به قطــاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات في فلسطين من  ديناميكية 
اســتطاعت أن تحقــق تطــورًا ونمــوًا 
ملحوظــًا في تطويــر القطاعات الثالث 
التي تشــرف عليهــا وهــي )االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات والبريد(.
مــن  العديــد  الــوزارة  وحققــت  كمــا 
القطاعــات  فــي  المتميــزة  اإلنجــازات 
الثالثة وعلى صعيد العمل المؤسســي 

والعمل خالل حاالت الطوارئ.

إنجاز العمل المؤسسي 
فعلى صعيــد العمل المؤسســي قامت 
)6( خطــط  وإعــداد  باعتمــاد  الــوزارة 
تشــغيلية  خطــة  و)12(  اســتراتيجية 
ســنوية، واعتماد وثيقة سياسات عمل 
الوزارة ووثيقة مؤشرات ودليل إجراءات 
العمل، وتــم إصدار قانــون المعامالت 
لســنة   )6( رقــم  تحــت  اإللكترونيــة 
2013، باإلضافــة إلى إعــداد مقترحات 
قوانيــن للبريد الفلســطيني والجرائم 

االلكترونية.
 كمــا واعتمــدت الــوزارة )27( وثيقــة 
تعليمــات وضوابط ومعايير وسياســات 
وآليات عمــل، وعقــدت )46( اتفاقية و 
)16( مذكــرة تفاهــم مع المؤسســات 
واألكاديميــة  واألهليــة  الحكوميــة 
 )10( الــوزارة  نفــذت  والخاصــة، كمــا 
مبادرات توعوية، ونشــرت )25( نشــرة 
توعوية وارشادات للمواطنين في مجال 

عملها.
وعقــدت الــوزارة عــدد)3,148( فعالية 
واجتماعــات  ولقــاءات  عمــل  وورشــة 
وأيام دراســية، وإصدار عدد )986( من 
القــرارات، وتنفيذ عــدد )1,536( زيارة 
رقابيــة، وتقديــم استشــارات قانونية 
مؤتمــرات  ورعايــة   ،)3,295( عــدد 
وفعاليــات محلية تخــدم تطور مجاالت 
الــوزارة عــدد)156(، والمشــاركة فــي 

مؤتمرات دولية عدد)2(.

فتح سوق المنافسة
 وعل صعيد االتصــاالت نجحت الوزارة 
فــي فتح ســوق المنافســة فــي مجال 
االتصــاالت الخلويــة مــن خــالل عمل 

شــركة أوريدو كمشــغل ثانــي وإعداد 
للهاتــف  المنافســة  حمايــة  سياســة 
الخليــوي ، واعتمــاد دليــل اإلجــراءات 
وبرتوكــول إلنشــاء/ تعديل/ تشــغيل 
محطات الهاتف الخليوى حيث تم اصدار 
)875( موافقة إلنشاء محطات، وفتحت 
أمــام المســتهلك الفلســطيني العديد 
مــن الخيــارات للحصول علــى خدمات 
االنترنــت بتقنيــات متعــددة من خالل 

عدد من مزودي الخدمة.
وعملــت وزارة االتصاالت على تخفيض 
أســعار خدمات االنترنــت ورفع جودتها 
من خالل تقديم خدمــات االنترنت عن 
طريق النفاذ المباشــر   BSA من خالل 
)8( شركات، وخدمة االنترنت الالسلكي 
عن طريق Wi-Fi من خالل)14( شركة 
وخدمــة االنترنــت عن طريــق الكوابل 
النحاســية واألليــاف الضوئية من خالل 
)3( شــركات، وخدمــة االنترنــت عــن 
المشــغلين  الخليــوي  الهاتــف  طريــق 
عدد)2(، وخط التمكين لألســر الفقيرة 

.ADSL
وأصــدرت الــوزارة عــدد )12( رخصــة 
الوطنــي  الجــدول  وإعــداد  جديــدة، 
منظومــة  طــورت  كمــا  للتــرددات، 
الموافقــات النوعيــة، فيما تــم اعتماد 
معايير لقيــاس جودة خدمات االنترنت، 
وتم إصدار )4( رخص لتقديم االنترنت 
الفقــري B-ISP، وإصــدار )3( رخصــة 
call cent- االتصــال مركــز   خدمــات 
er، واصــدار رخصــة تقديــم خدمــات 
بتقنيــة  العريــض  النطــاق  االنترنــت 
إلدارة  شــركات   )5( وترخيــص   ،LTE
وصيانة شــبكات االتصال والمعلومات، 
وترخيــص )32( إذاعــة علــى موجة الـ 
FM، وترخيــص )2( محطات فضائيات 
ومحطات مرئية، ترخيص )4( شــركات 
المضافــة،  القيمــة  خدمــات  لتقديــم 
وترخيــص)8( شــركات تــداول البريــد 
الدولي والســريع فيما بلغ عدد القنوات 

الترددية المخصصة)249(.
 وأطلقــت وزارة االتصــاالت منظومــة 
تســجيل الشــركات العاملة فــي مجال 
تكنولوجيــا، حيــث نجحت الــوزارة في 
توفيــر شــبكة االنترنــت للمشــتركين 
بنســبة  %99.97 ، وأصبح الحد األدنى 
لســرعة االنترنــت 4Mbps بســعر 40 
شــيكل، و معدل انتشار خدمات الهاتف 
الثابــت %9.9، و معدل انتشــار خدمات 
الهاتــف الخلــوي %90، ومعدل انتشــار 
خدمات النطــاق العريض %6.4 وعملت 
على تخفيض الرســوم السنوية للعديد 

مــن الرخص مثــل  لإلذاعــات المحلية 
لمســاعدة  وذلــك  الفضائــي  والبــث 
الشــركات في ظل الظروف االقتصادية 
االستثنائية التي يعاني منها قطاع غزة 
والتي كان آخرها تخفيض رسوم رخصة 
االتجــار بأجهــزة االتصــاالت الســلكية 
والالســلكية من )300دينــار ( إلى )50 
دينار( حيث بلغ عــدد بلغ عدد الرخص 

التي تم إصدارها )192( رخصة.
 كمــا منحــت الــوزارة الموافقــة علــى 
حمــالت تســويقية لشــركة االتصاالت 
الفلســطينية وشــركات تقديم خدمات 
االنترنت لعدد )214(، وأعدت دراســات 
وتقاريــر فيمــا يتعلق بتطويــر اللوائح 
والسياسات الخاصة باالتصاالت وأسعار 

وخدمات االتصاالت عدد )15(.

إنشاء منظومة بنك البريد
وعلى صعيد البريد تم إنشــاء منظومة 
بنــك البريــد لتقديــم جميــع الخدمات 
الماليــة والمصرفيــة الكترونيا وتطوير 
للهواتــف  اليــن  اون  بنكــي  تطبيــق 
الذكيــة،  كمــا تــم تطويــر منظومــة 
ألرشــفة ســندات الصرف، وتم تطوير 
وتأهيل عــدد )10( مكاتــب بريد، وتم 
خصخصة خدمات توزيع البريد الداخلي 
لقطاع غزة و تطويــر منظومة البعائث 
البريديــة إلدارة كافة العمليات الخاصة 
بالبعائث والطرود البريدية واالستعالم 
عنها واطــالق منظومة بريدي للهواتف 
الذكيــة ،ابــرام عــدد)29(  اتفاقية مع 
القطاع الخاص والمؤسسات األكاديمية 
والبلديــات ومؤسســات القطاع الخاص 
لتقديم خدمات مالية ومصرفية، وربط 
بنك اإلنتــاج والبنك الوطني بالشــبكة 
الحكوميــة ونظام بنــك البريد لتمكين 
البنوك من استخدام فروع بنك البريد، 
وإصــدار )32( اصــدار لطوابــع بريدية 

لمناسبات وطنية وتخصصية مختلفة.
اإليــداع  معامــالت  عــدد  وبلــغ   
عــدد  وبلــغ  معاملــة،   )2,189,985(
 )7,307,987( المدفوعــات  معامــالت 
معاملــة، وبلــغ عــدد البريــد الصــادر 
))1,133,578 بعيثــه ، وبلغ عدد البريد 
الــوارد )7,651,708( بعيثه، وبلغ عدد 
المنــح األميريــة القطريــة )22( منحة 

استفاد منها )1,841,964(مستفيد.
تكنولوجيــا  قطــاع  صعيــد  وعلــى 
ضمــن  الــوزارة  عملــت  المعلومــات 
سياســتها للتحول االلكتروني من خالل 
إطــالق أنظمة قياســية الكترونية على 
مســتوى الحكومة، وتطبيقــات هواتف 

ذكية، وأنظمة إلدارة العمليات وتحويل 
كافة المعامالت الحكومية الى معامالت 
إلكترونية حيث عملت الوزارة  على بناء 
بنية تحتية تقنية قوية  وقامت بإنشــاء 
الحكوميــة  البيانــات  مركــز  وتطويــر 
 ،)Government Data Center(
حيــث بلغ عــدد المقرات على الشــبكة 
الحكوميــة )320( مقــر، باإلضافــة الى 
ربــط المؤسســات الحكوميــة بشــبكة 
أليــاف ضوئيــة حيــث تــم ربــط )15( 
مقــر، وبلغت  ســرعة الربــط لخدمتي 
واالنترنــت   500Mbps إلــى   )VPN(
إلــى 1000Mbps، وبلــغ عــدد المواقع 
المســتضافة )270( موقــع ، كمــا تــم 
استضافة )85( خادم للوزارات، وتوفير 
 Domain(( أكثر من 270 نطاق حكومي

.))*.gov.ps
 كما تم توفير بريد الكتروني حكومي، 
وتطوير نظام لمراقبة خطوط الشبكات 
الحكومية، وتطبيق استراتيجية النسخ 
االحتياطــي، كمــا تــم انشــاء قاعــدة 
البيانــات الحكومة المركزيــة "تكامل" 
كنــواة للتحــول االلكترونــي، منذ عام 
الجهــات  عــدد  بلغــت  حيــث  2008م، 
المــزودة لقاعــدة البيانــات المركزيــة 
)13(، فيمــا بلغــت الجهات المســتفيدة 
)23(، وتوفير كافة االستعالمات البينية 

الحكومية من خاللها.
البوابــة  موقــع  تطويــر  تــم  كذلــك 
االلكترونيــة لتكــون نافــذة للخدمــات 
مــن  للمواطــن  المقدمــة  الحكوميــة 
الدوائــر الحكومية، وتم تطبيق تقنيات 
الحوسبة الســحابية الحكومية وتطوير 
بيئة متكاملــة خاصة باالســتعالم عن 
الخدمات الحكومية، وتطوير بيئة عمل 
متكاملة خاصة بأرشــفة سجالت قواعد 
البيانات القديمــة، وربطها مع االنظمة 

والخدمات لالستعالم عنها.
المســتخدمين  عــدد  إجمالــي  وبلــغ 
لنظــام التســجيل اإللكترونــي الموحد 
عــدد  وبلــغ  مســتخدم،   )667,423(
البرامج القياسية )13(، وعدد تطبيقات 
الهاتــف المحمــول )11(، وتطوير عدد 
)11( نظام محوســب داخل المؤسسات 
اإللكتروني،  التحــول  لتعزيز  الحكومية 
وبلغ عــدد االنظمــة المحوســبة داخل 
الــوزارة )16( نظام، وبلغ عدد الخدمات 
االلكترونية )83( خدمة. وبلغ متوســط 
حجــم البيانــات المتبادلــة بيــن مركز 
الشــبكة  وأفــرع  الحكوميــة  البيانــات 
الحكوميــة ) GByte500 يوميــا(، كمــا 
تم ربط )5( بلديات بالشبكة الحكومية 

لتبادل البيانات.
كما عملت الوزارة على تحسين الخدمات 
المقدمة للجمهور من خالل انشاء مركز 
خدمــات الجمهــور، وتخصيــص الرقم 
لتقديــم   )1800-101-102( المجانــي 
الدعــم الفنــي والرد على استفســارات 
عــدد  اســتقبال  تــم  حيــث  الجمهــور 
)540,256( معاملــة، كمــا تــم تطوير 
نظام ادارة الشكاوى الحكومي المركزي 
وتوفير الرقم المجانــي )131( لمتابعة 
شــكاوى االتصــاالت.، حيــث بلــغ عدد 
الشكاوى المســتلمة والتي تخص عمل 
الــوزارة )4,656( تم معالجــة )4,523( 
منهــا.  وعلــى صعيد بناء القــدرات تم 
عقد )333(( دورة إدارية ومهنية استفاد 
منهــا )1,747( موظــف علــى مســتوى 
 )1,931( وتدريــب  والحكومة،  الــوزارة 
خريج مــن خريجي الجامعــات المحلية 
في مجــال عمل الــوزارة. وعلى صعيد 
العمل في حاالت الطوارئ أعدت الوزارة 
اســتراتيجية العمل في أوقات الطوارئ 
ممــا مكنها من مواجهــة اآلثار المدمرة 
للحــروب الثــالث على القطــاع وضمان 
الحفاظ على استمرارية تقديم خدمات 
االتصاالت واالنترنت في جميع الحاالت.

مواجهة جائحة كورونا
بشأن مواجهة جائحة كورونا فقد عملت 
الــوزارة على توفيــر االنترنــت  لـ)50( 
مراكز حجر صحي بسعة اجمالية 3,000 
Mbps، وتــم فتــح خدمــات االنترنــت 
الالســلكية Hot spot مجانا في العديد 
من األماكن العامة مثل شــارع الرشيد 
وبعض الميادين العامة والمستشفيات، 
كما تم واعداد وثيقة التدخالت الخاصة 
بتعزيــز ســرعة االســتجابة لمواجهــة 
بقطــاع  والمتعلقــة  كورونــا  جائحــة 
المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت 
وكذلــك اعــدا وثيقــة إجــراءات وقائية 
إلعادة اســتمرار مراكز التدريب لتقديم 
خدماتها، كما تم صرف المنحة األميرية 
القطريــة بآلية جديده تضمــن الوقاية 
مكاتــب   )10( خــالل  مــن  والســالمة 
البريــد و)202( معــرض مــن معارض 
موزعــي االتصــاالت، وتــم تجهيز بيئة 
لالجتماعات عن بعــد لتمكين الطواقم 
الحكومية من االجتماع والعمل عن بعد 

بإنشاء )80( حساب . 
واخيرُا حصلت الوزارة على المركز األول 
بجائــزة التميز ألفضل دائــرة حكومية 
وزارة   "18" بمشــاركة   ،2019 للعــام 

ومؤسسة حكومية.

تقرير
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صرفنا 188 مليون دوالر ضمن المنحة القطرية:

“االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات” خالل 15 عامأ: أنشأنا 
بيئة تنافسية لتشجيع االستثمار
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غزة- الرأي
مشــاريع عديدة تلك التــي نفذتها وزارة 
الزراعــة بغزة، وكان لهــا األثر الكبير في 
إعادة تأهيل القطــاع الزراعي والحيواني 
والســمكي بغــزة وتنميتــه، بالرغــم من 
ضعف اإلمكانيات ونقص الكوادر البشرية 
نتيجــة الحصــار المفروض علــى القطاع 

منذ 15 عامًا متواصال.
وزارة الزراعــة فــي قطــاع غــزة عمــدت 
علــى تطويــر القطــاع الزراعــي بمبلــغ 
)163,192,424.2( من عام 2006 وحتى 

مطلع عام 2021م.
وذكرت وزارة الزارعة في تقرير إنجازاتها 
منذ 15 عامًا أنها عمدت لتطوير مختبرات 
النبــات،  وقايــة  )مختبــر  الزراعــة  وزارة 
البيطريــة،  العيــادات  البيطــرة،  مختبــر 
مختبر األنســجة( وفــق النظــم الحديثة 
بقيمــة )$2000000(، إضافة إلى تزويد 
مختبرات الــوزارة بأجهــزة فحص حديثة 
 GC-MS – HLPC -  FTIR-  ( مثــل 

PCR( بقيمة )400000$(.
كما وســعت الوزارة لتوفير قواعد بيانات 
الزراعــي،  للقطــاع  ومحوســبة  شــاملة 
وتوفير العديد مــن الخدمات اإللكترونية 
والتصديــر  االســتيراد  أذونــات  مثــل 
إلكترونيــا، ونظام بطاقة المزارع، ونظام 
اإلحصاء السمكي، وإمكانية الحصول على 
المعلومات التي تهم المربين والمزارعين 

إلكترونيا بتكلفة إجمالية )30000$(
وعــززت وزارة الزراعــة حســب تقريرها 
اســتخدام أنظمــة الطاقة الشمســية في 
القطــاع الزراعــي للتغلــب على مشــكلة 
انقطــاع التيــار الكهربي وأزمــة الوقود، 
حيــث منــذ العــام 2015 وحتــى بدايــة 
العــام 2020، تم تركيــب أنظمة الطاقة 
الشمســية لعدد 73 بئر زراعي و62 بركة 
زراعيــة و7خزانات علويــة و322 مزرعة 
إنتــاج حيواني )أبقار، دجــاج الحم، دجاج 
بيــاض(؛ باإلضافــة إلى مشــاريع الطاقة 
ولمحطات  الســمكية  للمزارع  الشمســية 
المياه المعالجة لرفــع كفاءتها وتخفيض 

التكاليف بتكلفة )15000000$(.
وقالــت الــوزارة :" قمنــا ببنــاء 4 عيادات 
بيطريــة ومقرات لمديريــات الزراعة في 
4 محافظــات، باإلضافــة إلعــادة تأهيل 
وبنــاء غــرف الصياديــن وســوق الداللة 
في محافظــة غزة والمحافظة الوســطى 
ومحافظــة خانيونــس ومحافظــة رفــح، 
باإلضافة إلنارة كال مــن ميناء الصيادين 
في محافظتــي خانيونس ورفح، وتأهيل 
وتطوير عدد 15 مشتل زراعي بعد حرب 

."2008
كذلك قامت الوزارة بتأهيل طرق زراعية 

100 كيلــو متــر وإنشــاء خطــوط ناقلــة 
2500 كيلو متر بالشراكة مع المؤسسات 
الدوليــة واألهلية وإنشــاء محطــات مياه 
معالجــة لــري المزروعــات بالتعــاون مع 
الداعمــة،  والمؤسســات  الميــاه  ســلطة 
إضافة لتأهيل واســتصالح ما ال يقل عن 
50 ألــف دونم زراعي، حيــث بلغت قيمة 

هذه المشاريع )97.850,000$(.

تحقيق االكتفاء الذاتي
وحققــت وزارة الزراعــة خــالل 15 عامــًا 
االكتفاء الذاتــي من المنتجــات الزراعية 
األساســية ) %98 مــن منتجــات الخضــار 

و%60 من محاصيل الفاكهة(. 
فيما ســجلت قيمــة الصــادرات الزراعية 
ارتفاعًا مــن 29,295 ألف دوالر في العام 
2005 إلــى 65,457 ألــف دوالر في العام 
2019، حيــث يتم تســويق المنتجات إلى 
الضفة الغربية والتصدير لخارج فلسطين 
أكثر من 15 صنف من المنتجات الزراعية.

كمــا وعززت وزارة الزراعة حســب ما ورد 
في التقريــر الرقابة على مدخالت اإلنتاج 
الزراعي من خــالل اعتماد برنامج فحص 
ووسم البذور واألسمدة والمبيدات لضبط 
جودتها وتقليل الخسائر لدى المزارعين.

ولفتــت أنها شــجعت العمل علــى برامج 
الري بالمياه المعالجة إلعادة اســتخدامها 
فــي عمليــات الــري ألنــواع محــددة من 
المزروعــات، واعتماد منهجيــة المدارس 
الحقليــة فــي تقديــم خدمــات اإلرشــاد 
الزراعــي، باإلضافــة للســيطرة على آفة 
سوسة النخيل الحمراء وذلك عبر تطبيق 

برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء.
وعززت الوزارة منهجية الزراعة العضوية 
وزيادة المســاحات المزروعة منها لتصل 
إلــى 150 دونــم موســميًا بهــدف إنتــاج 
زراعــي آمــن؛ إضافة إلى إعــداد وطباعة 
دليل آفات الخضــار والفاكهة عدد 2000 
نســخة وإصــدار دليــل المبيــدات للعام 

تجــاري  اســم   400 والمحتــوي   2020
للمبيــدات المتداولــة فــي المحافظــات، 
باإلضافــة إلصدار دليل البذور، األســمدة 

واألعالف.
ووزعت وزارة الزراعة ســماد مركب على 
5195 مزارع مستفيد، وذلك ضمن المنحة 
الحكوميــة لدعم القطــاع الزراعي خالل 
جائحــة كورونــا، إضافة لتشــجيع تمثيل 
القطاعات المختلفة في أجســام تمثيلية 
)جمعيــات خيريــة، جمعيــات تعاونيــة و 
نقابات(، منوهة أنها اتبعت نظام إرشادي 
يعتمد على تطوير المهارات والممارسات 
وفق النهــج العلمي الحديــث حيث بلغت 

قيمة ما ذكر )9.205.000$(.

قطاع اإلنتاج الحيواني
وفيمــا يخــص قطــاع اإلنتــاج الحيواني 
طبقــت وزارة الزراعة برنامــج التحصين 
الــدوري لحيوانــات المزرعــة مــن خالل 
اللقاحات لتفادي األمــراض الوبائية، يتم 
تحصين ســنويًا 50 ألف رأس من األغنام 
وآالف العجــول واألبقــار، إضافــة لدعــم 
وتعزيز إنشاء مصانع أعالف مركزة عالية 
الفلســطينية  المواصفات  الجودة ضمــن 

بقيمة )100.000.000$(.
كذلــك قامــت الــوزارة بضبــط مدخالت 
اإلنتــاج من خــالل إصدار دليــل األعالف 
والمراقبة  والفحــص  بالــوزارة،  الخــاص 
التربيــة  ووحــدات  للمصانــع  الدوريــة 
وتطبيــق تجربة إنتاج األعــالف الخضراء 

المركزة.
وضمــن إنجازاتهــا أنشــأت الــوزارة أول 
محجــر بيطري في دولة فلســطين كنواة 
بشــقية  المتكامــل  الزراعــي  للمحجــر 
النباتــي والحيوانــي، وذلــك لحجر جميع 
األبقــار الواردة مــن الخارج، بهــدف منع 
انتشــار االمراض المعدية بــي الحيوانات 
االنســان  بيــن  المشــتركة  واالمــراض 
والحيــوان مثل مرض البروســيال )الحمى 

المالطيــة(. وفــي إطــار المحافظــة على 
الصحة العامة تم تطوير وتفعيل مراقبة 
العمليــات واإلجراءات التــي تحدث داخل 
الفقاســات من حيــث التطهيــر والتعقيم 
والتخلص مــن مخلفات الصــوص الناتج 
وكذلك تحصين الصــوص عند عمر يوم 
واحــد؛ كذلــك تفعيــل وتعزيــز المراقبة 
جــودة مدخــالت قطــاع صناعــة  علــى 
الدواجن )البيض المخصــب وجميع أنواع 
الرقابــة  لتفعيــل  باإلضافــة  االعــالف( 
علــى األدويــة البيطرية بقيمــة إجمالية 
بلغــت )$14.000.000(. ووزعــت الوزارة 
أعالف لعدد 1147 مربــي، ضمن المنحة 
الحكوميــة لدعم القطــاع الزراعي خالل 

جائحة كورونا بقيمة )400.000$(.

اكتفاء ذاتي من األسماك
"أنشــأت وزارة الزراعة 3 مزارع اســتزراع 
ســمكي ألســماك الدنيــس والقــروص، 
حيث تــم في عــام 2020 إنتــاج ما يزيد 
عــن 600 طن من هذه األصناف، وحققت 
االكتفاء الذاتي من صنف ســمك الدنيس 
والقروص والباقي يسوق إلى المحافظات 
الشــمالية، حيث خالل 2020 تم تسويق 
للضفــة الغربية %35 مــن اإلنتاج المحلي 

بواقع 175 طن "حسب التقرير".
وشــرعت وزارة الزراعــة بتنفيذ مشــروع 
األقفاص البحرية لتربية أسماك الدنيس 
فــي البحــر )االســتزراع الســمكي داخل 
البحــر(، حيث مــن المتوقــع أن ينتج هذا 
المشــروع 150 طــن ســنويًا، إضافة إلى 
تطوير مختبر )مفرخات أسماك الدنيس( 
إلنتــاج 2 مليــون بــذرة دنيــس ســنويًا 
بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى 
إقامــة محطــة حطيــن التابعــة للــوزارة 
لتفريــخ األســماك، حيــث تنتــج 5 طــن 
أسماك وأمهات أســماك سنويًا، حيث يتم 
ســنويًا انتــاج وتوزيع 60 ألــف بذرة على 

المزارعين ومربي األسماك.

كم وأعــادت وزارة الزراعة بنــاء وتأهيل 
غــرف الصياديــن فــي مونــي الصيادين 
الثــالث  الحــروب  خــالل  دمــرت  والتــي 
الســابقة حيــث بلغ عدد الغــرف المؤهلة 
يزيد عن 272 غرفة وإنشــاء مبني تعبئة 
وتغليــف وتســويق األســماك فــي ميناء 
الصياديــن غــزة والــذي يخدم شــريحة 
كبيــرة مــن الصياديــن والتجــار، إضافة 
لتوفيــر الشُــعب االصطناعيــة كبديــل 
لمواجهــة تصحر البيئــة البحرية وتطوير 
برامج إلكترونيــة لخدمة القطاع الزراعي 
منها تطويــر برنامج رخــص الصيادين، 

وبرنامج إحصائيات الثروة السمكية.
ونفذت وزارة الزراعة مشــاريع االستجابة 
المزارعيــن  صمــود  وتعزيــز  الســريعة 
بالشــراكة مع المؤسسات الدولية، إضافة 
إلى بنــاء مجمــع المتحف البحــري بحيث 
يضــم صــاالت عــرض أســماك وصالــة 
تدريب ومســاحات خضراء ومركب عرض 
للتدريب فــي ميناء غزة البحــري، كذلك 
دعم وحدات االنتاج وتعزيز االنتاج بحيث 
يتم تحويل المنتجــات الزراعية الفائضة 
عــن االنتاج الــى منتجــات مصنعة حيث 
بلغت قيمة تطوير مشــاريع قطاع الثروة 

السمكية )11.230.000$(.

الصناعات التحويلية
وفيما يخص قطــاع الصناعات التحويلية 
فقد ذكر التقرير أن ووزارة الزراعة دعمت 
وحدات االنتــاج وتعزيز اإلنتاج بحيث يتم 
تحويــل المنتجات الزراعيــة الفائضة عن 
اإلنتــاج إلى منتجات مصنعــة حيث بلغت 

قيمتها )30.424.242.42$(.

نقلة نوعية
وضمــن إنجازاتهــا أنشــأت وزارة الزراعة 
األطلس الزراعي الذي يشكل نقلة نوعية 
في كم ونــوع بيانات الحيــازات الزراعية 
في قطاع غزة، والذي تم من خالله إنشاء 
قاعــدة بيانــات جغرافيــة شــاملة لجميع 
الزراعية،  والحيــازات  الزراعيــة  األراضي 
باإلضافــة إلــى تجهيــز وطباعــة أطلس 
زراعــي يحتــوي علــى مختلــف الحيازات 
الزراعيــة علــى هيئــة خرائــط يســهل 

االستدالل عليها بتكلفة )3500$(.
كما وأعــدت وزارة الزراعــة خطة طوارئ 
إلدارة القطــاع الزراعــي في ظــل جائحة 
بالتعــاون  تنفيذهــا  ومتابعــة  كورونــا 
والمشــاركة مــع لجنة الطــوارئ الوزارية 
وخليــة إدارة أزمــة كورونــا، حيــث كانت 
تهــدف إلــى ضمــان اســتمرارية العملية 
وصــول  وضمــان  الزراعيــة  اإلنتاجيــة 

المنتجات الزراعية لألسواق المحلية.

حققت االكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية األساسية بنسبة 98% 

الزراعة بغزة خالل 15 عامًا.. أنجزنا مشاريع بقيمة 163 مليون 
دوالر لتطوير مختلف القطاعات 
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عبــد  غزة-الرأي-فلســطين 
الكريم:

الــذي تحتفــل  الوقــت  فــي 
فيــه نســاء العالــم بيومهن 
المــرأة  تعيــش  العالمــي، 
الفلســطينية في قطاع غزة 
ظروفــا مأســاوية مضاعفة، 
خاصة فــي ظل حصــار فاق 
عمــره 14 عامــا، ورغم ذلك 
تثبــت يومــا بعــد يــوم أنها 
تقــف دومــًا، جنبًا إلــى جنب 
مع الرجل، وأنها شريكته في 

البيت والكفاح والمقاومة.
المشــاكل  مــن  الكثيــر 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
والقانونية التــي تعاني منها 
المــرأة، وهــو ما دفــع أغلب 
النســاء الــى تحمــل تبعــات 
الصعبــة  الحيــاة  ظــروف 
والقاسية، واللجوء الى العمل 
فــي مهــن شــاقة ومتعبــة، 
المرير  الواقــع  وتمردن على 
العيش  لقمــة  بهــدف توفير 

ألسرهن وأطفالهن.

في مواجهة الحياة
أم أحمــد اكريــم لجــأت بعد 
صنــع  الــى  عميــق  تفكيــر 
الحلويــات والمعجنــات داخل 
مســاعدة  بهــدف  منزلهــا، 
زوجهــا وتقديــم االعانــة له 
في مواجهــة صعوبات الحياة 
تــكاد  ال  التــي  ومتطلباتهــا 
تنتهــي، فاحتياجات األطفال 
تــزداد يوميًا، كمــا أن الواقع 

المعيشي لم يعد جيدًا.
تقــول أم أحمــد فــي حديث 
مــن  طلبــت  لـ"الــرأي":" 
أن يدعمنــي بتوفير  زوجــي 
االحتياجــات والمــواد الالزمة 
لصنــع الحلويات، واســتجاب 
لطلبــي ومــن ثم ســاعدني 
فــي الترويج لــكل منتجاتي 
صفحــة  إنشــاء  خــالل  مــن 
خاصة علــى مواقع التواصل 

االجتماعي ".
طلبــات يوميــة باتــت تصل 
الى أم أحمــد، فمنتجاتها من 
الحلويات والجاتوهات أضحت 

محل إعجــاب الكثيرين جراء 
إتقانهــا وتقديمها في قوالب 

جميلة من صنع أناملها.
إسراء جبر هي األخرى تعمل 
ممرضة في مشــفى الشــفاء 
لطفليــن  أم  وهــي  بغــزة، 
صغيريــن، وتضطر في كثير 
من األحيان الى المبيت خارج 
المنــزل من أجــل أداء عملها 

على أكمل وجه.
حديــث  فــي  إســراء  تقــول 
لـ"الــرأي":" إن عمــل المــرأة 
شــرف لهــا، وجعل لهــا كيانا 
مســتقاًل، وهــي بذلــك تقف 
الــى جانب الرجل، وتســانده 
فــي مواجهــة ظــروف الحياة 
الصعبــة التي نعيشــها جراء 
الحصار والتضييــق والبطالة 

وقلة فرص العمل".
ووفــق ما ذكرته فــإن المرأة 
صمــام  أنهــا  دومــًا  أثبتــت 
أمــان للمجتمــع ككل، فهــي 
المربيــة لكل األجيــال وهي 
التــي تتحمل أحلــك الظروف 

لتوفير أبسط مقومات الحياة 
ألسرتها.

ويحتفــل العالم فــي الثامن 
كل  مــن  آذار/مــارس  مــن 
عام، بيــوم المــرأة العالمي، 
وفيــه يتــم االحتفــال عالميا 
االجتماعيــة  باإلنجــازات 
واالقتصاديــة  والسياســية 

للنساء.

معركة لقمة العيش
وزارة  هنــأت  جهتهــا،  مــن 
العمــل المرأة الفلســطينية، 
في يوم المــرأة العالمي، في 
كافــة أماكــن تواجدها على 
ثــرى الوطــن وفي الشــتات 

ومخيمات اللجوء.
ووجهــت وزارة العمل التحية 
العاملة  الفلســطينية  للمرأة 
تخــوض  التــي  المكافحــة 
معركــة لقمة العيش في كل 

صباح.
 وقالــت الوزارة فــي تصريح 
لهــا: "نبــرق بأحــر التحيــات 

خلــف  لألســيرات  العاطــرة 
القضبــان ونبشــرهن بأنهن 
علــى موعــد قريب مــع فجر 

الحرية".
علــى  الــوزارة  وأكــدت 
دورهــا فــي تعزيــز المــرأة 
نحن  مضيفة:"  الفلسطينية، 
فــي وزارة العمــل لــن ندخر 
المــرأة  إنصــاف  فــي  جهــدا 
فــي كافــة برامج ومشــاريع 

الوزارة".
الجهــات  كافــة  وطالبــت   
الخاصة  العاملة  والقطاعــات 
منها واألهلية باحترام المرأة 
وتقديرهــا ودعمهــا وفق ما 
الســماوية  الشــرائع  أقرتــه 
واألعــراف والمواثيق الدولية 
وقانــون العمل الفلســطيني 

رقم 7 للعام 2000.
الدولي  المجتمــع  كما دعــت 
الحقوقيــة  والمنظمــات 
الــى لجــم االحتــالل ووقــف 
اجراءاتــه القمعية ضد المرأة 

الفلسطينية.

في يومهن العالمي..

نساء غزة.. معركة يومية من أجل البقاء



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

االثنين 02 شعبان  1442هـ/ 15  مارس  2021م
Monday - 15 March 2021

تقرير

10

غزة- الرأي
علــى الرغــم من كثــرة العقبات 
وقلــة اإلمكانيــات المتاحــة في 
مستشــفيات قطاع غزة بســبب 
ظروف الحصار المستمر منذ 15 
عــام علــى التوالي، تصــر وزارة 
الصحــة في قطاع غــزة التحدي 
واإلبــداع وانجاز عمليــات نوعية 
تجــري ألول مــرة على مســتوى 
فلســطين وأحيانًا على مســتوى 

الوطن العربي والعالم.
وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة 
اإلنجازات  العديــد مــن  ســجلت 
علــى كافــة األصعــدة وعمــدت 
على تطوير القطاع الصحي بدًء 
وببناء  متطــورة  أجهــزة  بإدخال 
إنتهــاًء  وليــس  المستشــفيات 
بوضــع  كورنــا  وبــاء  بمواجهــة 
الخطــط االســتراتيجية وغيرها 

من اإلنجازات التي تنير جبينها.

وفيات األطفال الرضع 
وزارة الصحــة فــي قطــاع غــزة 
ذكــرت فــي تقرير إنجــازات 15 
عامــًا أن هنــاك انخفــاض كبير 
علــى معــدالت وفيــات الرضــع  
األمر الــذي يعكس مــدي تطور 
الخدمــات الصحية المقدمة على 
صعيــد رعايــة األطفــال حديثي 
الــوالدة والتقدم فــي الحضانات 

ومستشفيات األطفال.
اتســاع الخدمات على المســتوى 

الكمي
وذكرت الصحة فــي تقريرها أن 
عدد المستشفيات في قطاع غزة 
التابعة لوزارة الصحة سجلت بناء 
4 مستشفيات جديدة؛ حيث بلغت 
المستشفيات في قطاع غزة عام  
2006 عدد 10 مستشــفيات إلى 
أن وصلــت في العــام 2020 إلى 
14 مستشــفى؛  وبالتالي ازدادت 
أعداد األســرة من 1587 سرسر 

إلي 2616 سرير.
كمــا وبلــغ عــدد أســرة العناية 
المركزة 150 ســرير خالل العام 
2020 وفي العام 2006 كان عدد 
االســرة 39 ســرير، في حين بلغ 
عدد أســرة الحضانة 137 سرير 
خالل العام 2020 بينما كان عدد 
أســرة الحضانة 81 ســرير خالل 
عام 2006. كما بينت الصحة في 

تقريرها.
وبينــت أن إجمالي عــدد وحدات 
غسيل الكلى بلغ في مستشفيات 
الــوزارة 152 وحدة خــالل العام 
2020 يعمــل منهــا 135 وحــدة 
وتخــدم 938 مريــض؛ في حين 
وحــدة   46 الوحــدات  كان عــدد 
خــالل العــام 2006 ويعمل منها 
39 وحدة وتخــدم 289 مريض، 
علمًا أنه تم إضافة قسم غسيل 
مشــفى  فــي  لألطفــال  كلــوي 
الرنتيســي بسعة 10 وحدات في 

العام 2009.

الخدمات الطبية النوعية
واســتطاعت وزارة الصحــة مــن 
تطويــر  نحــو  تطلعهــا  خــالل 
المقدمــة  الطبيــة  الخدمــات 
علــى  األعبــاء  مــن  والتخفيــف 
المواطــن الفلســطيني تقديــم 
العديــد مــن الخدمــات الطبيــة 
المتطورة أبرزها خدمة القسطرة 
القلبيــة؛ حيث تم إنشــاء خدمة 
القســطرة القلبية بوزارة الصحة 
منذ افتتاح أول قسم بمستشفى 
غــزة األوروبي عام 2006 تكللت 
ألقــت بظاللهــا على  بنجاحــات 
تجويــد الخدمة وتخفيــف معاناة 
المرضى من التنقل عبر محطات 

الوصول للعالج بالخارج”.
وحسب الصحة؛ فقد بلغ إجمالي 
العمليــات 121 في عــام 2016 
في حين بلغ عدد العمليات للعام 
2014 مــا يقارب 1988 في حين 
بلغ عام 2020 مــا يقارب 2967 

عملية.
ولــم تتوقــف عجلــة التطور في 
خدمة القســطرة عنــد ذلك الحد 
بــل تــم إدراج ملــف القســطرة 
الطارئــة ألول مرة في قســطرة 
وضــع  ليتــم  الشــفاء،  مجمــع 
 2015 ينايــر  فــي  بروتوكــول 
إلجراء عمليات القسطرة الطارئة 
لجميــع الحاالت التــي تعاني من 
جلطــة قلبية حــادة والتي تصل 
المستشفى أثناء الدوام الرسمي 
أي فــي الفتــرة الصباحية خالل 
90 دقيقــة مــن دخولهم قســم 
الطــوارئ، وأن تجــرى الحــاالت 
الطارئة التــي تصل خارج أوقات 
الــدوام الرســمي، حتــى تمكــن 

الفريق الطبي من اجراء )1556( 
عملية قســطرة عالجيــة طارئة 
لمرضى يعانون من جلطة قلبية 

حادة حتى اللحظة.
عشــرات  الصحــة  وزارة  ونشــر 
األبحــاث العلميــة التــي أجريت 
علــى مرضى في قســم القلب و 
القسطرة ليصل عددها إلى )37( 
بحــث علمي حتى اآلن، وفى عام 
2020 تــم نشــر 18 بحث علمي 
في مجالت علمية محكمة دوليا.

وأضحى مركز القســطرة بمجمع 
الوحيــد علــى  المركــز  الشــفاء 
مســتوى فلســطين الذي تمكن 

مــن نشــر أبحــاث علميــة بهذا 
العــدد في مجــالت دوليــة على 
مســتوى أقســام ومستشــفيات 
أصبحــت  التــي  الصحــة  وزارة 
مراجعا علمية لكثير من األبحاث 
المماثلة على مســتوى  العالمية 
كمراجــع  واســتخدامها  العالــم، 
علميــة ألكثر مــن 75 مــرة الى 

اآلن.

جراحة القلب المفتوح
التي ســجلتها  اإلنجــازات  ومــن 
وزارة الصحة خــالل 15 عامًا بدأ 
العمل في جراحة القلب المفتوح 

مطلــع العــام 2010 فــي مجمع 
الشــفاء الطبــي وقــد بلــغ عدد 
العمليات 189 عملية خالل العام 
2020 وقد أثــرت جائحة كورونا 
ســلبا على تقديم خدمة جراحة 

القلب.
فيمــا بلغــت عــدد العمليات في 
عام 2014 ما يقارب 348 عملية 

و249 عملية في عام 2010.

زراعة الكلى
تم إدخال عمليــات زراعة الكلى 
في شــهر يناير من عــام 2013 
وكانت هــذه الفكرة حلــم تراود 

تغلبت على 15 عامًا من الحصار

صحة غزة.. إنجازات تتحدث عــــــــــن نفسها رغم عقبات الحصار



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

االثنين 02 شعبان  1442هـ/ 15  مارس  2021م
Monday - 15 March 2021

تقرير

11

كل طبيب يقدم خدماته لمرضى 
الفشــل الكلوي ويتعايش معهم 
وبــدأت  بمعاناتهــم،  ويشــعر 
تُنســج خيــوط الفكــرة بمحض 
الصدفــة عندمــا زار وفــد طبي 
متعدد التخصصات من بريطانيا 
مجمع الشــفاء الطبــي في العام 
الوضــع  2011، لالطــالع علــى 
بينهــم طبيــب  الصحــي، وكان 
مصري وقد تم إطالع الوفد على 
معاناة مرضى الفشل الكلوي في 
ظل الحصار واالغالقات المتكررة 
الكلــوي  الغســيل  وعمليــات 
المرهقــة التــي تواجــه بعــض 

نقص مســتهلكاتها الطبية، وأن 
الحــل األمثل لهم عمليات زراعة 

كلى.
وبعــد وضــع اللمســات األخيــرة 
الكلى،  للشــروع بعمليات زراعة 
بدأت وزارة الصحة بفرز الحاالت 
التي تحتــاج زراعــة الكلى حيث 
تم إجــراء أول عملية زراعة كلى 
فــي ينايــر 2013 لمريض عانى 
المتكرر  الكلوي  الغســيل  ويالت 
لسنوات ومعاناة السفر وعذاباته 
الى جانب الوضع المادي الصعب 
حيث تبرعت له زوجته بكلية بعد 
اجراء فحوصات تطابق االنسجة، 

لتحقــق نجاحــا كبيــرا يضاهــى 
الدول المتقدمة.

وذكرت الصحة أن مجموع ما تم 
إجراءه مــن عمليات زراعة الكلى 
101 عملية، في حين يتوفر 152 

جهاز غسيل كلى.

التطوير في األجهزة 
الطبية التشخيصية 

والعالجية
ورغم ظروف الحصار المســتمر 
اســتطاعت وزارة الصحة إدخال 
المئــات مــن األجهــزة الطبيــة 
المتطــورة للخدمــة حيــث تــم 

توفير 5 أجهزة أشــعة مقطعية 
متعــددة المقاطع باإلضافة إلى 
2 جهاز رنين مغناطيسي إضافة 
إلى 5 أجهزة فلورسكوبي رقمي 
و14 جهــاز فلورســكوبي رقمي 
عمليــات و2 جهاز تفتيت حصى 
و2 جهاز تصويــر الثدي الرقمي 
و20 جهــاز ألترســاوند لألوعية 
الدمويــة و14 جهاز ألترســاوند 
للقلب و10 أجهزة منظار جراحي 
و3 جهــاز منظــار جــوف الرحم 
و8 أجهزة منظار تشــخيص و2 
جهــاز منظــار ركبــة و3 أجهزة 
شــفط المياه البيضاء و15 جهاز 
وســائط رقمية لتحويل األشعة 

التقليدية إلى محوسبة. 

المشاريع اإلنشائية
المشــاريع  صعيــد  وعلــى 
وزارة  اســتطاعت  اإلنشــائية 
الصحة خالل السنوات الماضية 
من تنفيذ العديد من المشــاريع 
اإلنشائية والترميمات لعدد من 
مراكز تقديم الخدمات الصحية 
من مستشــفيات ومراكز رعاية 
 229.085.200$ أولية بإجمالي 

.
التأمين الصحي

التأميــن  ملــف  وعلــى صعيــد 
العائــالت  عــدد  بلــغ  الصحــي 
المؤمنــة حتــى العــام 2020 / 
210340 عائلــة بمعــدل زيادة 
%20.6 عــن العــام 2010 الذي 
174.369 عائلــة؛  إلــي  وصــل 
وتشــمل كال من تأمين النظام 
الرســمي والمجاني وال تشــمل 
وتعــود  العســكري  التأميــن 
هــذه الزيادة نتيجــة زيادة عدد 
المؤسســات التي قامــت بإبرام 
اتفاقيــة مــع وكالة الغــوث بعد 
خصــم جــزء مــن المتراكمــات 

المالية.
واالســتنكافات  اإلضرابات  أزمة 

للكوادر الصحية
شــهدت األعــوام 2006-2008 
إضرابــات متكــررة عــن العمل 
أعقبها استنكاف مفاجئ لحوالي 
اســتطاعت  موظــف؛   2400
الــوزارة إدارة هــذه األزمــة من 
خــالل االســتعانة بالعديــد من 
التطــوع  بنــد  علــى  الكــوادر 

بالتنســيق مع النقابات الصحية 
التوظيــف  وكذلــك  المختلفــة 

الدائم وعلى بند العقود.

أزمة نقص األدوية
عانــت وزارة الصحــة من نقص 
شــديد مــن األدويــة والمهمات 
الطبيــة بنســبة تجــاوزت 35% 
وقد اســتطاعت الوزارة التعامل 
مع هذه المشكلة بالتواصل مع 
المؤسسات المانحة لتوفير هذه 

المستلزمات.

العدوان ومسيرات 
العودة

خــالل  غــزة  قطــاع  تعــرض 
الســنوات الماضية إلــى عدوان 
متكــرر أبرزها عــدوان )-2008

2014-2012( إلى جانب جوالت 
مــن التصعيــد وقد أســفر ذلك 
إلى جرح واستشــهاد اآلالف من 

المواطنين العزل.
جائحة كورونا

باتخــاذ  الصحــة  وزارة  قامــت 
لمواجهــة  الجــادة  اإلجــراءات 
جائحــة كورونــا منــذ اللحظــة 
األولى من إعــالن وزارة الصحة 
العالميــة بإنتشــار الوباء عالميا 

بتاريخ 30/1/2020م.
كما ودشنت وزارة الصحة خطة 
اســتراتيجية مبنية على أسس 
علمية ومنهجية واضحة تشمل 
مراحل االســتعداد واالســتجابة 
لتشــكيل  باإلضافة  والتعافــي، 
عــدد من اللجــان االستشــارية 
لمتابعة  والتنفيذية  والتنسيقية 

الجائحة بشتى تفاصيلها.
كما وتــم تجهيز مراكــز الحجر 
للعائدين والتي فاق عددها 29 
مركزًا كما تم تجهيز مستشفيات 
تــم تخصيصها  والتــي  العــزل 
 ( المرضيــة  الحــاالت  لعــزل 
واألوربــي  رفــح  مستشــفى 
وأقســام  التركــي  والصداقــة 
المستشفيات الحكومية( كما تم 
تجهيز مراكز الفرز التنفسي في 
جميــع المحافظــات، إضافة إلى 
تجهيز العديد من الفرق الطبية 
المتنقلــة اســتجابة لألغــراض 

المختلفة لمواجهة كورونا.

تغلبت على 15 عامًا من الحصار

صحة غزة.. إنجازات تتحدث عــــــــــن نفسها رغم عقبات الحصار
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غزة- الرأي:
أكــد نائــب مديــر عــام الرعاية 
األولية بغزة مجــدي ضهير، أنه 
ال يمكــن تأكيــد أو نفي وصول 
الطفــرة البريطانيــة لفيــروس 
“كورونــا” لغــزة حاليًــا، ألنه ال 
يوجد فحص لتشخيص الطفرات 

في القطاع.
الفحــص  إن   ، ضهيــر  وقــال 
المتوافر يكشــف السالالت على 
أنهــا “كوفيد″19، لكــن ال يحدد 

الطفرات منها.
وأضاف أن وصــول الطفرة لغزة 
ال يؤثــر بشــكل رئيســي علــى 
اإلجراءات المتبعة من قبل وزارة 
الصحة بالقطاع، فكل اإلجراءات 
موحدة وهي ذاتهــا المتبعة في 

وجه الساللة األم”.
وأشــار إلــى أن الزيــادة الحالية 
في أعــداد الحاالت التــي تحتاج 
المستشــفيات  فــي  للرعايــة 
بســيطة ويمكن لــوزارة الصحة 
أننــا  مبينًــا  معهــا،  التعامــل 
“ســندخل في موجة جديدة من 
مواجهــة فيــروس “كورونا” في 
المصابين  أعــداد  ازديــاد  حــال 

مستقباًل”.
وحول وصول لقاحــات “كورونا” 
أعــداد  أن  أفــاد ضهيــر  لغــزة، 
اللقاحــات التي وصلــت للقطاع 
بلغت 22 ألف لقــاح، مضيًفا أنه 
مــن المتوقــع وصــول 40 ألــف 
جرعــة مــن اللقاحات مــن دولة 
اإلمــارات اليوم عبــر معبر رفح 
البري، وســيتم تقسيمها حسب 

األولويات.
فــي  الراغبيــن  ضهيــر  ودعــا 
للتســجيل فــي  اللقــاح  تنــاول 
المنصــة الخاصة التــي أطلقتها 
موقعهــا  عبــر  الصحــة  وزارة 
اإلنترنت، واالســتمرار في  على 
اإلجراءات الوقائية ضد “كورونا” 

وتعظيم جهود القطاع الصحي.

ضهير: اليوجد 
فحص للطفرة 
الجديدة و40 
ألف لقاح تصل 

غزة

غزة- الرأي-إبراهيم شقورة
إيمانــًا منها بأن التشــخيص الدقيق 
أول الخطــوات نحو العــالج الناجح، 
وســعيًا منها إلحداث نقــالت نوعية 
على صعيد كافة القطاعات الصحية، 
الفلســطينية  الصحة  وزارة  عمــدت 
إلى إضفاء تطورات انشائية ونوعية 
في مختبراتهــا في قطاع غزة وذلك 
بما يعزز من جودة الخدمات الصحية 

المقدمة للمواطنين.
الجديدة  اإلنشــاءات  فعلــى صعيــد 
وتطويــر المختبرات القائمة، يشــير 
مديــر دائــرة المختبرات فــي وزارة 
الصحة أ.عميد مشتهى إلى أن الفترة 
بيــن عامــي 2020-2006 شــهدت 
العديد من التطورات اإلنشائية كان 
من بينها إضافة مبنيين مخصصين 
لبنك الدم في كل من مجمع الشفاء 
الطبــي ومجمع ناصــر الطبي، األمر 
الــذي مًثل نقلة نوعيــة في خدمات 
نقــل الدم وتخزينه مــن حيث زيادة 
المخــزون لوحدات الدم ومشــتقاته 
وتوســيع صالة التبرع بالدم وقسم 

الفصل وفحوصات التوافق.
كمــا شــهدت الخمســة عشــر عامًا 
األخيــرة، إضافــة وتشــغيل مختبــر 
وبنــك دم مستشــفى عبــد العزيــز 

لألطفــال،  التخصصــي  الرنتيســي 
وكذلك تجهيز وتشــغيل مختبر بنك 
دم مستشــفى اإلندونيسي كمختبر 

مركزي لمحافظة الشمال.
وشــهد المختبــر المركــزي لــوزارة 
الصحــة العديد من التطــورات على 
صعيــد تجهيــز واســتحداث قســم 
توافــق االنســجة تمهيــدًا الفتتاحه 
وتقديم الخدمة لمرضى نقل وزراعة 
األعضاء، إلى جانب تحديث وتطوير 
 ،PCR قســم البيولوجيــا الجزيئيــة
وإرفــاده بعدد كبير من أجهزة فصل 
الحامــض النووي QCR كاســتجابة 
لجائحــة كورونا وبهدف زيادة القدرة 
اإلنتاجيــة لفحوصات PCR من 200 
فحص يوميًا إلى ما يزيد عن 3000 

فحص يوميا.
الرعايــة  مختبــرات  شــهدت  كمــا 
األوليــة والمستشــفيات، العديد من 
التطــورات، حيــث تم توفيــر أجهزة 
كيميــاء آلــي لمناطــق خــان يونس 
األوليــة  الرعايــة  فــي  والوســطى 
للمرة األولــى. وتم وفقًا لمشــتهى، 
تحديــث معظــم األجهــزة المخبرية 
وتطويرهــا وتحويل العمــل اليدوي 
في المستشــفيات والرعايــة األولية 
للعمل عبر األجهزة اآللية المتطورة، 

األمــر الــذي أدى إلــى ســرعة انجاز 
الفحوصات  الفحوصات ورفع جــودة 
الكيميائية  الفحوصات  المنجزة مثل 
الفيروســات  فــي  الــدم  وعلــوم 

والهرمونات وغيرها.
وعمــدت وزارة الصحــة إلــى توفير 
الفيروســات  أجهزة متقدمة لفحص 
مستشــفيات  فــي  الــدم  لوحــدات 
وتتمثــل  القطــاع  محافظــات 
بمستشــفيات مجمع الشــفاء الطبي 
ومجمع ناصر ومستشــفى األوروبي 
األقصــى  شــهداء  ومستشــفى 

ومستشفى اإلندونيسي.

زراعة األعضاء
كمــا عمــدت وزارة الصحــة أيضــًا، 
وبالتعــاون مع شــركاءها إلى توفير 
أجهــزة متقدمــة لفحوصــات توافق 
زراعــة  مرضــى  ليخــدم  األنســجة 
ونقل األعضاء، وذلك بهدف توطين 
خدمات زراعة الكلى في قطاع غزة.

وذكــر أ. مشــتهى إلــى أن مختبرات 
وزارة الصحــة شــهدت نقلــة نوعية 
علــى صعيد حوســبة كافة أقســام 
المختبــرات وبنوك الدم مما ســاعد 
وســهل عملية انتقال المعلومة من 
المختبــر إلى أقســام المستشــفيات 

وأماكن تلقي الخدمات الصحية بكل 
سرعة وسهولة ودقة.

وتــم وفقــا لمشــتهى، وعبــر دائرة 
المختبــرات انجاز أدلــة توحيد طرق 
الفحص في ٌأقسام الميكروبيولوجي 
وبنك الدم والهيماثولوجي والكيمياء 
لكافــة مختبرات الــوزارة، إلى جانب 
إنجاز دليل الصحة والسالمة المهنية 
فــي المختبــرات. كما عمــدت وزارة 
الصحــة وعبر دائــرة المختبرات إلى 
تطوير دليل للتدريب في المختبرات 
وبنوك الدم، وإنجاز دليل اإلبالغ عن 
الفحوصــات الحرجة فــي المختبرات 
وبنوك الدم وإنجاز كتيب سحب ونقل 
عينات الدم من أقسام المستشفيات 
المختلفــة إلــى المختبــرات وتوحيد 
النظــام اإلداري والفنــي للعمل في 
المختبرات وبنــوك الدم. وإلى جانب 
تطوير اإلنشــاءات واألجهزة، عمدت 
دورات  عقــد  إلــى  الصحــة  وزارة 
متقدمــة فــي علــوم بنــوك الــدم 
والهيماثولوجي  والميكروبيولوجــي 
وضبط الجودة وصيانة األجهزة، إلى 
جانب عقد أيام علمية تتعلق ببنوك 
الدم والمختبرات وعقد ورشات عمل 
خاصة بشــهادة الجــودة للمختبرات 

الطبية.

مشتهى: تطورات إنشائية ونوعية شهدتها مختبرات 
وزارة الصحة ما بين العام 2006-2020


