نشـرة جمعيــة كلنــا لفلسطيــن
أيار (مايو)  ،201٧اإلصدار ١٤ :

فلسطيني يبدع باختراعات لخدمة المرضى
بإمكانات ذاتية متواضعة ،وفي محل صغير ،نجح الشاب الفلسطيني
منذر القصاص في اختراع أجهزة لخدمة المرضى خولته لنيل جائزة
فلسطين األولى في اإلبداع والتميز.
ولم يحل إخفاق القصاص في تحقيق حلمه بدخول كلية الهندسة ،دون
مالحقة هواياته في عالم اإللكترونيات.
أول اختراع له أسماه “منذر النور” وهو جهاز صغير الحجم لمساعدة
المصابين بالشلل النصفي والكلي على تناول الطعام.

في هذا االصدار:
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طلبة فلسطين يحصدون ثالثة
مراكز متقدمة بمسابقة فنية إقليمية

2

فلسطين تحصد المركز األول
والثاني في مسابقة الخطابة والشعر
عربيا ً

3

األطباء الفلسطينيون يحققون إنجازا
طبيا ً نوعيا ً في زراعة الكلى

ورغم عدم توفر فرص عمل تستوعب
موهبته ،واضطراره للعمل كسائق سيارة
أجرة ،واصل منذر مسيرة االختراعات،
وابتكر أجهزة لمساعدة المرضى والمعوقين.
وابتكر جهاز للتحكم بالحاسوب عبر الرأس،
لخدمة المصابين بالشلل ،والتحكم بالتلفزيون
باللسان ،وجهاز خاص بالصم ،وسيارة
كهربائية ،وأجهزة خاصة بالمصابين
بضمور العضم.
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طلبة فلسطين يحصدون ثالثة مراكز متقدمة بمسابقة فنية إقليمية
حصد طلبة فلسطين ،المراكز (األول ،والثالث ،والرابع) بمسابقة إقليمية “رسومات
فنية” على مستوى بلدان الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وبيَّنت الوزارة َّ
أن الطلبة الفائزين بهذه المسابقة على مستوى البلدان المشاركة هم:
إبراهيم تميم شبير من مدرسة ذكور كمال ناصر األساسية الحكومية من خان يونس
بالمركز األول ،والطالبة أسماء تحسين يقين من مدرسة فيصل الحسيني األساسية
الحكومية بمديرية رام هللا والبيرة بالمركز الثالث ،والطالبة لينا أكرم السباخي من
مدرسة بنات رفح األساسية (أ) “الوكالة” منطقة رفح بالمركز الرابع.
وفي هذا السياق ،هنأ وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم الطلبة الفائزين،
مؤكداً أن هذا الفوز يضاف إلى اإلنجازات المتالحقة على المستويات الوطنية ،واإلقليمية،
والدولية ،ويبرهن على اإلصرار للتألق مجدداً في كافة الساحات والمحافل العلمية،
مشيراً إلى أن فلسطين حصدت مؤخرا على المركزين األول (المرحلة األساسية)
والثاني (المرحلة الثانوية) بمسابقة الخطابة وإلقاء الشعر على مستوى الوطن العربي.
وجدد صيدم تأكيده على مواصلة تصدر المشهد التربوي وحصد المزيد من الجوائز وانتزاع األلقاب؛ األمر الذي يؤكد على تميز
الفلسطيني وإثبات حضوره عبر مشاركاته في مثل هذه المسابقات.
وأعرب الوزير عن شكره لألسرة التربوية قاطبةً ولوزارة الصحة وللشركاء الوطنيين والدوليين على تنظيم هذه المسابقة وكذلك
اإلدارة العامة للصحة المدرسية على المتابعة الحثيثة وحرصها على تشجيع انخراط الطلبة بمثل هذه النشاطات المميزة.
أن هذه المسابقة نُ ِّ
يشار إلى َّ
بدعم من منظمة الصحة العالمية ،حيث أطلقتها هذا العام احتفا ًء بيوم الصحة العالمي تحت عنوان
ظ َمت
ٍ
“لنتحدث” عن التوعية حول االكتئاب ،وكان قد ر ِّشح للمسابقة  22رسمة للتنافس من مختلف مدارس الوطن.

فلسطين تحصد المركز األول والثاني في مسابقة الخطابة والشعر عربيا ً
فازت فلسطين بالمركز األول والثاني في مسابقة الخطابة والشعر والتحدث بالفصحى ،التي أقيمت في جمهورية مصر العربية على
مستوى الوطن العربي.
وحصل الطالب طارق جمعة من مدرسة ذكور كفر قدوم الثانوية بمديرية قلقيلية على المركز األول في المرحلة األساسية ،كما
وحصدت الطالبة أصالة عبيدي من مدرسة بنات برقين بمديرية جنين على المركز الثاني في المرحلة الثانوية.
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واعتبر زير والتعليم العالي د .صبري صيدم
أن فوز الطالب جمعة بالمركز األول يندرج
في إطار ما تواصل كفر قدوم تقديمه أسبوعيا ً
من نماذج إبداعية في المقاومة الشعبية ،منوها ً
إلى َّ
أن تميز الطالب يأتي امتداداً لما تشهده كفر
قدوم أيام الجمعة من فعاليات إلبراز صوت
الحق ،كما ث َّمن صيدم جهود اإلدارة العامة
للنشاطات الطالبية وأقسام النشاطات في
المديريات واألسرة التربوية والمجتمع المحلي
لمتابعاتهم الحثيثة.

األطباء الفلسطينيون يحققون إنجازا طبيا ً نوعيا ً في زراعة الكلى
قالت وزارة الصحة ،إن  255عملية زراعة كلى أجريت في
مجمع فلسطين الطبي منذ عام .2010
وأوضح استشاري جراحة األوعية الدموية وزراعة الكلى وليد
مسعود ،أن نتائج العمليات الـ 255مدعاة للفخر ،ولم تسجل أي
حالة وفاة من بين المرضى الذين أجريت لهم عمليات الزراعة،
حيث تضمنت إحدى العمليات األخيرة لطفلة لم تتجاوز الـ10
أعوام.
وأشار إلى أن نسبة الرفض لدى المرضى متدنية جداً ،وهي من
أفضل النسب والنتائج إقليمياً ،وتضاهي األرقام العالمية.
وعزا مسعود هذا النجاح في نتائج العمليات إلى التدريب المميز
والمستمر للطواقم الطبية ،وتكاتف االطباء مع أخصائي التخدير
والممرضين في غرف العمليات.
ولفت إلى أن دراسة اجريت على أول  220حالة زراعة كلى
داخل مجمع فلسطين الطبي ،أظهرت نتائج مميزة من ناحية
الرفض والتعقيدات الجراحية لمثل هذه العمليات“ ،وأستطيع
القول إن نتائجنا تضاهي الدول المتقدمة”.

وبيّن استشاري جراحة الكلى والمسالك وزراعة الكلى عبد الكريم
الزيتاوي ،أنه بعد التقدم الكبير في زراعة الكلى بمجمع فلسطين
الطبي ،دخلنا إلى مرحلة مميزة في العمل ،تتمثل بإدخال تكنولوجيا
جديدة في عملية استئصال الكلى من المتبرع عن طريق المناظير.
وقال :في هذه التكنولوجيا يتم إحداث جرح صغير أسفل بطن
المتبرع ،واستئصال الكلية بالمنظار ،ويتميز هذا اإلجراء
بالتخفيف من معاناة المتبرع من األلم بعد العملية ،إضافة إلى
سرعة الشفاء.
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وحول متابعة المرضى ،أشار رئيس فريق زراعة الكلى في المتقدمة ،مشيرا إلى أن وزير الصحة أوعز بضخ كوادر مميزة
مجمع فلسطين الطبي ،استشاري أمراض وزراعة الكلى عبد داخل المجمع ،إضافة إلى افتتاح أقسام جديدة ،ومنها قسم جراحة
هللا الخطيب ،إلى أن وزارة الصحة توفر األدوية للمرضى الذين قلب األطفال.
زرعوا الكلى مدى الحياة ومجانا ً أيضاً ،حيث ال يستطيع المواطن
وعبر وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد عن اعجابه واعتزازه
تحمل تكلفة هذه االدوية بسبب سعرها المرتفع.
وشكره للطواقم الطبية المتميزة ،التي نجحت في إجراء هذه
ولفت إلى أن كل عملية زراعة كلى داخل أراضي الـ  1948العمليات الجراحية بتقنيات عالمية غاية في الدقة ،مشيدا بكافة
تكلف  300ألف شيقل ،في حين نجريها في مجمع فلسطين الطبي الطواقم والكوادر الطبية والفنية واإلدارية العاملة في وزارة
للمرضى مجاناً.
الصحة على جهودها الكبيرة لتقديم الخدمة الطبية الفضلى والتي
يستحقها أبناء شعبنا.
من جانبه ،أشار مدير مجمع فلسطين الطبي أحمد البيتاوي ،إلى
أن إجراء عمليات زراعة الكلى داخل مرافق وزارة الصحة ،وقـــال إن مسـيرة توطيـــن الخدمـــة الطبيــة انطلقــت وبقـــوة،
خطوة على طريق توطين الخدمات الصحية.
مؤكـداً أن القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس ،ورئيس الوزراء
رامي الحمد هللا ،تولي اهتماما ً فائقا ً بقطاع الصحة ،وتعمل بشكل
وبين أن المجمع أدخل العديد من اإلجراءات الطبية والصحية دائم على تعزيز صموده وتطويره.

جمعية كلنا لفلسطين
مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني ـ شارع عبدالرحيم الواكد ـ عمارة رقم 45
هاتف)+962- ٦( 5100250 :
All For Palestine

| Email: info@all4palestine.org

www.all4palestine.org

تم إعداد هذه النشرة من قبل جمعية كلنا لفلسطين

مبادرة كلنا لفلسطين:
هي إحدى المبادرات النوعيّة لسعادة الدكتور طالل أبوغزاله ،الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة طالل أبوغزاله ،وسعادة الدكتور صبري
صيدم ،وزير التربيّة والتعليم العالي الفلسطيني ،تأسّست بتاريخ  17أيلول/سبتمبر  2011في العاصمة الفرنسيّة باريس – والتي ت ّم تسجيلها الحقا ً
في ع ّمان -كجمعيّة غير ربحيّة وغير سياسيّة ،تهدف إلى إلقاء الضوء على التأثير الذي أحدثه الفلسطينيون في الحضارة اإلنسانيّة .وتعمل على
توثيق وإبراز أسماء نخبة من األعالم الفلسطينيين نسا ًء ورجاالً حول العالم ممن ساهموا بصورة أساسية ،في التطور العلمي والثقافي واالقتصادي
للبشرية .يمكن تصفّح الموقع الخاص بالمبادرة من خالل الرّابط التّاليhttp://www.all4palestine.org :
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