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زراعة غزة ..مشاريع متميزة تتجاوز حدود الحصار
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
م�ش��اريع عدي��دة تل��ك الت��ي نفذته��ا وزارة
الزراع��ة بغ��زة ،وكان له��ا الأث��ر الكب�ير يف
�إع��ادة ت�أهي��ل القط��اع الزراع��ي واحلي��واين
وال�سمكي بغ��زة وتنميته ،بالرغ��م من �ضعف
الإمكاني��ات ونق�ص الك��وادر الب�شرية نتيجة
احل�ص��ار املفرو���ض على القطاع من��ذ �أكرث من
 12عاما متوا�صال.

وعل��ى الرغ��م م��ن �ضع��ف التموي��ل املوج��ه
للقط��اع الزراع��ي يف الع��ام  2018وال��ذي
مل يتج��اوز  14ملي��ون دوالر� ،إال �أن ه��ذا
التموي��ل كان له �أثر مهم يف �إعادة ت�أهيل هذا
القطاع وتطوي��ره ،حيث بلغت قيمة التمويل
املخ�ص���ص مل�شاري��ع تركي��ب �أنظم��ة الطاق��ة
ال�شم�سي��ة للآب��ار والربك الزراعي��ة ومزارع
الإنتاج احليواين (الأبق��ار ،الدجاج البيا�ض

وزارة العمل ..جهد
دؤوب ومشاريع
تطويرية بال حدود

02

والالح��م) 4,367,451دوالر ،فيم��ا توج��ه
ج��زء م��ن التموي��ل لقط��اع تطوي��ر حمطات
املي��اه املعاجل��ة خا�ص��ة حمطة معاجل��ة رفح
مببلغ 4,360,000دوالر.
كم��ا ا�ستف��اد قط��اع ال�ثروة ال�سمكي��ة
بج��زء م��ن التموي��ل لتنميت��ه وتطوي��ره بلغ
2,950,000دوالر ،و�ضمن املنحة الكويتية
مت تخ�صي���ص مبل��غ 1,800,000دوالر

 10أطفال بغزة يدفعون
ثمن استهتار السائقين
واألهالي

03

لت�أهي��ل الدفيئات وحظائر الأغنام املت�ضررة
من حرب  ،2014هذا بالإ�ضافة �إىل م�شاريع
�أخرى ا�ستهدفت قطاع الإنتاج النباتي.
وعن التن�سيق مع املنظمات الأهلية يف اختيار
وتنفي��ذ امل�شاري��ع ،قال مدير ع��ام التخطيط
وال�سيا�سات بوزارة الزراعة بغزة د.نبيل �أبو
�شمالة� ":إن الوزارة عملت على تطوير �آليات
التن�سي��ق م��ع املنظم��ات الأهلية فيم��ا يتعلق

ً
انتهاكا
“اإلعالم”77 :
بحق الصحفيين خالل
يناير المنصرم

05

بتحدي��د �أولوي��ات التدخل ومن ث��م االتفاق
عل��ى �أه��م الربام��ج وامل�شاري��ع ث��م التع��اون
والتن�سيق يف تنفيذها.
ومن جملة امل�شاريع التي حظيت بالأولوية يف
التدخل ،م�شاريع تخفيف �أزمة انقطاع التيار
الكهربي برتكي��ب �أنظمة طاقة بديلة ،حيث
مت يف الع��ام  2018تركي��ب
نظام طاقة �شم�سية لعدد 69

10

“الخدمات الطبية” ُتقدّم
 2مليون خدمة صحية
للمواطنين خالل 2018
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وزارة العمل ..جهد دؤوب ومشاريع تطويرية بال حدود

غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
�شهدت وزارة العم��ل الفل�سطينية ،الكثري
م��ن الإجن��ازات عل��ى ع��دة م�ستويات يف
ع��ام  ،2018وذل��ك م��ن خ�لال العم��ل
ال��د�ؤوب ل�ضب��ط وتنظي��م �س��وق العمل،
والإ�شراف على فاعل على تطبيق قانون
العمل وتطوير منظومة التدريب املهني.
وبالرغم م��ن الو�ضع االقت�صادي ال�سيء
يف قطاع غزة ب�سبب احل�صار الإ�سرائيلي
املفرو���ض علي��ه من��ذ �أكرث م��ن  12عاما
متوا�ص�لا� ،إال �أن وزارة العم��ل تلعب دور ًا
ب��ارز ًا يف دفع عجل��ة االقت�ص��اد القومي،
الأم��ر ال��ذي ي���ؤدي �إىل ت�أث�ير مبا�ش��ر
عل��ى كاف��ة القطاع��ات االقت�صادي��ة،
وي�ساهم يف حتقيق التنمية االقت�صادية
واالجتماعي��ة بال�شراك��ة الكامل��ة م��ع
القطاع اخلا�ص.
ونف��ذت وزارة العمل خالل العام املن�صرم
العدي��د من امل�شاري��ع والأن�شطة التي من
�ش�أنه��ا �أن ت�سه��م يف زي��ادة فر���ص العم��ل
والتخفيف من حدة البطالة ،وا�ستيعاب
اخلريجني والعاطلني عن العمل ،وتوفري
احتياجات ال�سوق من كافة التخ�ص�صات.
وي�ض��م القط��اع الأول ،الربامج وامل�شاريع

التطويرية بتكلفة 2,637,300دوالر،
وت�شمل برامج وم�شاريع تطوير منظومة
الت�شغي��ل ونظ��ام �س��وق العم��ل بتكلف��ة
 2,067,300دوالر ،و�أي�ض��ا برام��ج
وم�شاري��ع تطوي��ر قطاع التدري��ب املهني
بتكلف��ة  545,000دوالر� ،إ�ضاف��ة
لربام��ج وم�شاري��ع الوقاي��ة وال�سالم��ة
وحماي��ة حق��وق العامل�ين ،وق��درت ب��ـ
 25,000دوالر.

مشاريع تشغيلية
�أم��ا عل��ى �صعيد القط��اع الث��اين ،في�شمل
تدري��ب وت�شغي��ل الباحث�ين ع��ن العمل،
وي�ض��م توف�ير فر���ص عم��ل خريج�ين
وعم��ال ل��ـ  7,172خري��ج وعام��ل،
ومن��ح �إف��ادة متعط��ل ع��ن العم��ل و�صلت
� ،53,277إىل جان��ب ت�سجيل وحتديث
بيان��ات املراجعني وق��درت بـ 154,061
باحث عن عمل.
ويف ذات الإط��ار عمل��ت وزارة العم��ل
عل��ى تخري��ج مهني�ين ذك��ور و�إن��اث م��ن
ال��دورات النظامي��ة ،حي��ث و�ص��ل العدد
ل��ـ  435خري��ج مهن��ي ،بالإ�ضاف��ة �إىل
تخري��ج متدرب�ين م��ن ق�س��م ال�سياق��ة

وعدده��م ،145و�أي�ض��ا تخري��ج مهني�ين
ذك��ور و�إن��اث م��ن ال��دورات الق�ص�يرة
وعددهم .555
كم��ا نف��ذت وزارة العم��ل العدي��د م��ن
الزي��ارة للم�ؤ�س�س��ات� ،إىل جان��ب تنفي��ذ
دورات تدريبي��ة ،ودم��ج باحث�ين ع��ن
العم��ل يف ال�س��وق ،وتق��دمي خدم��ات
التوجي��ه والإر�ش��اد الوظيف��ي من خالل
 982زيارة ودورة.
�أما عل��ى �صعي��د القطاع الثال��ث ،وي�شمل
احلق��وق و�سالم��ة العم��ال ،فق��د نف��ذت
الوزارة  523متابعة �إجراءات و�إ�صابات
عم��ل� ،إىل جان��ب احت�س��اب م�ستحق��ات
مالية وتعوي�ضات � 14,123,618شيقل،
و 3433زي��ارة من�ش���أة يف �س��وق العم��ل،
و�أي�ض��ا تنفيذ  4حم�لات �سالمة و�صحة
مهنية.

أنشطة وفعاليات
ويف ال�سي��اق ذات��ه� ،أجن��زت ال��وزارة
ت�صدي��ق  369عق��ود عم��ل ،و775
�إج��راءات قانوني��ة تنبي��ه وا�ستيف��اء
و�إن��ذار وحم�ض��ر �ضب��ط ووق��ف �آل��ة
و�إغ�لاق جزئي و�إغالق كلي ،و�أي�ضا دورة

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

ولق��اء ع��دد  4785وت�شم��ل مذك��رات
تفاه��م ودورات تدريبي��ة وم�ؤمت��رات
وور�ش عمل ،لق��اءات توعوية ومطويات
وفيديوهات توعوية.
كم��ا �أجن��زت � 6,607,106شيقل �إجناز
خمال�ص��ات عمالي��ة واحت�س��اب ا�ستمارة
عمالي��ة لع��دد  610عام��ل ،و10,532
تعامل م��ع ال�شكوى والنزاع��ات العمالية
وتق��دمي اال�ست�ش��ارات العمالي��ة ،و�أي�ضا
� 1,545,729شيق��ل حت�صي��ل مبال��غ
متقاعدي��ن م�صاب�ين ونهاي��ة خدم��ة
للعاملني داخل الأرا�ضي املحتلة.
وي�ض��م القط��اع الراب��ع تنظي��م و�ضب��ط
ال�سيا�س��ات ،ويت�ضم��ن تدقي��ق واعتم��اد
ميزاني��ة� ،ش��كاوى وحتقي��ق ل�صال��ح
جمعي��ات تعاوني��ة ميزاني��ة لع��دد 60
م�ؤ�س�س��ة ،ومن��ح ترخي�ص مراك��ز مهنية
ع��دد  ،5واعتم��اد �شه��ادات مهني��ة
ع��دد� 1593شه��ادة� ،إىل جان��ب تنفي��ذ
دورات من خالل املراكز املهنية املرخ�صة
 114دورة ،وتقدمي ا�ست�شارات قانونية،
وتنفيذ جوالت رقابي��ة وتدقيق �أنظمة
و�إجراءات  157ا�ست�شارة وجولة.
كم��ا نف��ذت العم��ل زي��ارات تدقي��ق

للتواصل على العناوين اآلتية:

تليفون 082883366 :

احل�ساب��ات ،التوعي��ة والإر�شاد ،وح�ضور
االجتماع��ات ،هيئ��ة عمومي��ة ،جل��ان،
ور���ش عمل تقدر بـ  756زيارة واجتماع،
و�أي�ض��ا من��ح ع��دم ممانع��ة لرتاخي���ص
مزاول��ة املهن��ة ملن�ش���آت يف �س��وق العم��ل
 140ترخي�ص.

تحديات وطموحات
ومتث��ل فج��وة املعلومات �أح��د التحديات
التي تواجه الوزارة يف املرحلة القادمة،
اذ يع��د ت�شخي�ص وحتدي��د االحتياجات
املطلوب��ة ومواءمته��ا م��ع الإمكان��ات
املتوف��رة من ق��وة العمل �أح��د خمرجات
عملي��ة تطوي��ر نظ��ام املعلوم��ات ،كما �أن
اجن��از م�ش��روع توحي��د وتطوي��ر نظ��م
املعلوم��ات يف كل م��ن �شق��ي ال��وزارة يف
ال�ضفة وغزة يبقى الهدف اال�سرتاتيجي
الأول لوزارة العمل.
وتطم��ح وزارة العم��ل �إىل توحي��د باقي
الأنظم��ة والقوان�ين املت�صل��ة بالعم��ل،
و�إىل تطبي��ق م�ش��روع قان��ون ال�ضم��ان
االجتماعي يف فل�سطني وت�أ�سي�س اللبنات
الأوىل لنظ��ام الت�أمين��ات االجتماعي��ة
لأول مرة.

alray@gov.ps
alraygov@gmail.com
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في أول شهر من العام..

 10أطفال بغزة يدفعون ثمن استهتار السائقين واألهالي
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
ت��زداد ح��وادث ال�س�ير الت��ي حت�ص��د
�أرواح الكث�ير م��ن املواطن�ين خا�ص��ة
الأطف��ال ال�صغ��ار الذي��ن يفق��دون
حياته��م نتيج��ة اال�ستهت��ار م��ن قب��ل
بع�ض ال�سائقني� ،أو نتيجة عدم الوعي
الكبري من قبل الأه��ايل ب�ضرورة �أخذ
احليط��ة واحل��ذر فيم��ا يتعل��ق بعب��ور
�أبنائه��م للطرقات ،واتخ��اذ �إجراءات
ال�سالم��ة التامة ،ك��ي ال يقعوا �ضحية
لعجالت ال�سيارات املارة.
وقبل �أ�سبوع م��ن الآن ،توفيت الطفلة
رن��دة حممد رم�ض��ان ال��ددة وتبلغ من
العمر (� 4أعوام)� ،إثر �صدمها من قبل
با���ص" فلوك���س" ،بالقرب م��ن م�سجد
الرحم��ة يف منطق��ة الزرق��اء �شرق��ي
غزة.
وتكرث حوادث الط��رق بغزة ،حتديدا
يف ال�ش��وارع ال�ضيق��ة واملزدحم��ة
بال�س��كان ،يف وق��ت يخ��رج في��ه

الأطف��ال ال�صغار للع��ب �أو �شراء بع�ض
احلاجي��ات ،وه��و م��ا يجعله��م عر�ضة
للخط��ر� ،أو احتمالي��ة الإ�صاب��ة �أو
الوفاة ب�سبب ازدحام ال�سيارات.

 10حاالت وفاة
ويق��ول املق��دم فه��د ح��رب مفت���ش
حتقيق��ات احل��وادث يف حدي��ث
لـ"ال��ر�أي"� ":إن دائ��رة امل��رور �سجلت
من��ذ بداية الع��ام احل��ايل �أي يف �شهر
يناي��ر اجلاري  10ح��االت وفاة بينهم
� 7أطف��ال ت�تراوح �أعماره��م م��ا ب�ين
� 3-4سنوات" ،م�ؤكدا �أن �أكرث حوادث
الطرق التي يذه��ب �ضحيتها الأطفال
تكون يف ال�شوارع والطرقات ال�ضيقة.
ووف��ق م��ا ذك��ره ح��رب ف���إن �شرط��ة
امل��رور تع��اين م��ن نق���ص يف الك��وادر
ال�شرطي��ة واملحقق�ين والفاح�ص�ين
الفنيني واخلربات� ،إىل جانب النق�ص
يف الإمكاني��ات االلكرتوني��ة و�أجه��زة

ال��رادار ،مو�ضح��ا �أن لدى امل��رور جهاز
رادار واح��د وي��دوي وه��و جه��از غ�ير
متط��ور وال يعط��ي اجله��د املطل��وب،
ويتنق��ل م��ن حمافظ��ة �إىل حمافظ��ة
ملراقبة ال�سائقني املتهورين.
وحول دور �شرط��ة املرور يف التخفيف
م��ن ح��دة احل��وادث املروري��ة ،ي�ؤك��د
ح��رب �أن ال�شرط��ة لها دوري��ات ثابتة
ومتحرك��ة عل��ى م��دار ال�ساع��ة يف
الط��رق الرئي�سية ،ملراقب��ة ال�سائقني
وتوقي��ع املخالف��ات بح��ق املخالف�ين،
وتوقيف الغري ملتزمني منهم.
ويوج��د ل��دى �شرط��ة امل��رور معه��د
م��روري ي�ض��م �ضب��اط اكف��اء وذوي
خ�برة لتثقي��ف الأطف��ال وط�لاب
املدار���س ،وخا�ص��ة الأه��ايل ب�ضرورة
مراقب��ة �أبنائهم وعدم تركهم عر�ضة
للخطر يف ال�شوارع.

استهتار وقلة وعي
م��ن جهت��ه يق��ول املهند�س ه��اين مطر

مدي��ر ع��ام الهند�س��ة وال�سالم��ة
املروري��ة يف وزارة املوا�ص�لات بغزة":
�إن ال��وزارة و�ضع��ت خط��ة للح��د م��ن
احل��وادث املروري��ة ،وت�شم��ل اخلط��ة
عدة �أن�شطة وفعاليات وبرامج خا�صة
ت�سته��دف فئ��ة ال�سائق�ين والط�لاب
وريا���ض الأطف��ال� ،إىل جان��ب عم��ل
حم�لات ميداني��ة ته��دف للفح���ص
ال�شتوي للمركبات".
وم��ن �ضم��ن اخلط��ة الت��ي و�ضعته��ا
املوا�ص�لات لتقليل احل��وادث ،ا�ستيفاء
كاف��ة الأوراق الثبوتي��ة لل�سائق�ين،
والتع��رف عل��ى م��دى الت��زام ال�سائ��ق
ب�أق�ص��ى درج��ات احليط��ة واحل��ذر،
بالإ�ضاف��ة �إىل و�ض��ع خمالف��ات لغ�ير
امللتزمني ويتهورون يف القيادة.
وي�ضيف مطر يف حديث لـ"الر�أي"� :إن
ع��دد احلوادث وف��ق �إح�صائي��ة وزارة
املوا�ص�لات يف مطل��ع �شه��ر يناي��ر بل��غ
 11حالة وفاة من بينهم ت�سع حاالت
وف��اة لأطفال �صغار" ،الفتا �إىل �أنه مت

التوا�صل مع امل�سئول�ين ب�ضرورة تفقد
املركب��ات وتركي��ب كام�يرات خلفي��ة
ل�سي��ارات النق��ل الكب�يرة و�شاحن��ات
املياه والبا�صات.
ويه��دف تركي��ب كام�يرات خلفي��ة
لل�سي��ارات الكب�يرة وال�شاحن��ات
من��ع ح��وادث ال�س�ير ،حي��ث �أن وزارة
املوا�ص�لات ب�ص��دد تنفي��ذ ه��ذا الأمر
ميداني��ا ،وو�ض��ع املخالف��ات �ض��د
املخالف�ين من ال�سائق�ين� ،إال �أن تنفيذ
مث��ل ه��ذا الأم��ر يحت��اج لوق��ت كب�ير
وجهد �أي�ضا.
وي�ش�ير مطر �إىل �أن �أه��م �أ�سباب زيادة
احل��وادث املرورية هو التج��اوز امللفت
م��ن �أ�صح��اب املركب��ات ،وع��دم الوعي
ال��كايف ل��دى الأطف��ال بع��دم �أخ��ذ
احليط��ة واحلذر ،وهو ما ي�شكل خطرا
كبريا على حياتهم.
وما يثري الأمل هو عدد الأطفال الذين
وقعوا �ضحايا حتت عجالت ال�سيارات،
وذلك يف �أول �شهر من العام اجلديد.
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غزة  -الر�أي
ر�ص��دت وزارة الإع�لام -املكت��ب الإعالم��ي
احلكوم��ي -انته��اكات االحت�لال
"الإ�سرائيل��ي" واالعت��داء عل��ى حري��ة
ال�صحفي�ين الفل�سطيني�ين خ�لال �شه��ر
يناير /كانون ثاين  2019املن�صرم.
وبح�س��ب التقري��ر -ال��ذي �ص��در ع��ن ق�سم
املتابع��ة والر�ص��د -بال��وزارة� ،إن �شه��ر
كيناير/كان��ون ثاين �شه��د ت�صعيد ًا خطري ًا
م��ن قبل ق��وات االحتالل بح��ق ال�صحفيني
وازدادت ممار�س��ة االحت�لال م��ع ا�ستهداف
ال�صحفي�ين وامل�صوري��ن عل��ى احل��دود
ال�شرقي��ة لقط��اع غ��زة خ�لال تغطيته��م
م�سريات الع��ودة ،حيث بلغ عدد االنتهاكات
اال�سرائيلي��ة �أك�ثر م��ن ( )52انته��اك ًا
يقابل��ه( )25انته��اكا م��ن قب��ل الأجه��زة
الأمنية يف ال�ضفة املحتلة وجمهولني.
وتنوعتْ � ُ
أ�شكال االعت��داءِ على ال�صحفيني
الفل�سطيني�ين من��ذ بداي��ة الع��ام احل��ايل
إ�صاب��ة
و�ض��رب و�
اعتق��ال واحتج��ا ٍز
ب�ين
ٍ
ٍ
ٍ
وتهديد ومنع من التغطية خالل املواجهات
واالقتحام��ات املنظمة الت��ي ينفذها جي�ش
االحتالل
االعتداء اجل�سدي
ووزع تقري��ر وح��دة الر�ص��د واملتابع��ة
انته��اكات االحت�لال عل��ى ال�صحفي�ين �إىل
ثم��اين �أج��زاء متثل��ت يف توثي��ق( )17من
االعتداء اجل�س��دي على ال�صحفيني ،بينهم
� 10صحفيني يف قطاع غزة خالل تغطيتهم
م�س�يرات الع��ودة عل��ى احل��دود ال�شرقي��ة،
وا�ستهدافه��م ب�إ�صاب��ات مبا�ش��رة وغ�ير
مبا�ش��رة ج��راء �إط�لاق الر�صا���ص وقنابل
ال�ص��وت والغ��از ال�س��ام ،فيم��ا ا�ستهدف��ت
واعت��دت عل��ى � 7صحفي�ين م��ن ال�ضف��ة
والقد�س املحتلتني.

االعتقال والتقديم
للمحاكمات
كما بل��غ عدد ح��االت االعتق��ال والتقدمي
للمحاكم��ات ما يقارب ( )16حالة ،توزعت
م��ا ب�ين اعتق��ال اثن�ين ،واحتج��از �سبع��ة،
وا�ستدع��اء �آخ��ر ،و�إ�ص��دار حك��م اعتق��ال
لعدد اثنني ،وجتديد ومتدد اعتقال لأربعة
�آخرين.

منع من التغطية
وع��ن من��ع التغطي��ة وعرقل��ة عم��ل
ال�صحفي�ين� ،سج��ل التقري��ر ( )7ح��االت،
مار���س خالله��ا االحت�لال القم��ع وال�ضرب
واالحتج��از وت�صويب ن�يران �أ�سلحته جتاه
ال�صحفي�ين لثنيه��م ع��ن تغطي��ة وك�ش��ف
جرائم االحتالل بحق ال�شعب الفل�سطيني.

تشويش واغالق
�إىل ذل��ك ك�ش��ف التقري��ر ال�شه��ري ()4
ح��االت م��ن �أ�سالي��ب االغ�لاق والت�شوي���ش
مث��ل حظ��ر وح��ذف ()3ح�ساب��ات يف اطار
حمارب��ة املحت��وى الفل�سطين��ي ،وت�شوي���ش
وخ��رق حال��ة( )1بح��ق �إذاع��ة ال�شعب يف

غزة.

ً
انتهاكا بحق الص
"اإلعالم"77 :

اقتحام ومداهمة وتحطيم
ومصادرة
كم��ا بل��غ ع��دد ح��االت االقتح��ام
واملداهم��ة( )3م��ن من��ازل ال�صحفي�ين،
وم�صادرة معدات واجهزة عدد (.)3
فيم��ا �أجربت عدد( )2م��ن ال�صحفيني على
دفع غرامة مالية قبل �أن تفرج عنهم.

انتهاكات فلسطينية:
ويف الوقت الذي يعتدي فيه االحتالل على
فر�س��ان الكلم��ة وال�ص��ورة� ،سج��ل التقرير
اق��دام الأجه��زة الأمني��ة الفل�سطيني��ة
عل��ى ارت��كاب  25انتهاكا بح��ق ال�صحفيني
يف ال�ضف��ة املحتل��ة ،والت��ي ج��اءت ج��راء
اعتق��ال وا�ستدع��اء واحتج��از �أجه��زة �أمن
ال�سلط��ة ( )11م��ن ال�صحفي�ين  ،واقتحام
منازل ( )4من ال�صحفيني ،والذي مت خالل
االقتح��ام واملداهمة م�صادرة عدد ( )7من
الأجهزة والهواتف وامل�ستلزمات ال�شخ�صية
لل�صحفي�ين ،ع��دا عن فر�ض غرام��ة املالية
لع��دد( )3م��ن ال�صحفي�ين قب��ل االف��راج
عنهم ،يف حني �سجل عدد( )2من االنتهاك
جراء مداهمة ملثمون جمهولون مقر مبنى
الإذاعة والتلفزيون يف قطاع غزة

تفاصيل االنتهاكات
اإلسرائيلية بحق الصحفيين
خالل شهر يناير/كانون
ثاني 2019
 :1-1-2019ق��وات االحت�لال تقتح��م
من��زل ال�صح��ايف عالء الرمي��اوي يف مدينة
رام اهلل ،وتعي��ث في��ه ف�س��اد ًا وحتطيم�� ًا،
وت�ص��ادر جه��از حا�سوبه وهاتف��ه املحمول،
ومبلغ ًا من املال.
� :3-1-2019إ�صاب��ة مرا�س��ل تلفزي��ون
فل�سط�ين ال�صحف��ي بك��ر عب��د احل��ق،
بر�صا���ص مطاط��ي بالق��دم خ�لال اقتح��ام
مئ��ات امل�ستوطن�ين لق�بر يو�س��ف يف خمي��م
بالطة �شرق مدينة نابل�س.
� :4-1-2019إ�صاب��ة م�ص��ور وكال��ة
"حنظل��ة" الإخباري��ة حمم��د زع��رب،
بقنابل الغ��از امل�سيل للدموع� ،أثناء تغطيته
لأحداث م�سريات العودة �شرق قطاع غزة.
� :4-1-2019إ�صاب��ة ال�صحف��ي حمم��د
عاط��ف العربي��د م�ص�� ّور وكال��ة "�شه��اب،
بر�صا���ص االحت�لال خ�لال تغطيت��ه
املبا�شرة مل�سريات العودة �شرق جباليا.
 :4-1-2019ا�صاب��ة ال�صحف��ي مع�ين
ال�ضب��ة بقنبلة غاز خالل تغطيته املبا�شرة
مل�س�يرات الع��ودة يف منطق��ة ملك��ة �ش��رق
غزة.

 :4-1-2019ا�صاب��ة ال�صحف��ي �أحم��د
احللب��ي مرا�س��ل وكال��ة كنع��ان االخبارية
بعي��ار مطاط��ي يف الرا���س خ�لال تغطيت��ه
املبا�شرة مل�سريات العودة.

� :10-1-2019إ�صاب��ة امل�ص��ور ال�صحفي
حمم��د تركم��ان بر�صا�ص��ة مطاطي��ة يف
الق��دم خ�لال تغطيت��ه مواجه��ات ح��ي
املا�صيون يف رام اهلل

 :7-1-2019ق��وات االحت�لال حتتج��ز
م�ص�� ّور تلفزي��ون "فل�سط�ين" عل��ي يا�س�ين
�ساعت�ين ،يف مرك��ز ال�شرط��ة يف م�ستوطنة
معالي��ه �أدومي��م ،بع��د و�صول��ه �إىل اخل��ان
الأحم��ر لتغطية حدث احتف��ايل مبنا�سبة
انطالقة حركة "فتح.

 :11-1-2019ا�صاب��ة الزمي��ل ال�صحفي
ح�سن��ي �ص�لاح مرا�س��ل وكال��ة فل�سط�ين
احل��دث  ،بقنبل��ة غ��از يف الوج��ه �أثن��اء
تغطيته لالحداث �شرق خميم الربيج .

 :7-1-2019اعتقلت خمابرات االحتالل
اال�سرائيلي ،امل�س�ؤول الإعالمي يف الأوقاف
الإ�سالمي��ة ال�صحايف فرا�س الدب�س ،بتهمة
"التحري���ض" عرب "فاي�سب��وك" (Fac e
� )bookض��د �ضاب��ط �شرط��ة �إ�سرائيل��ي،
و�أطلقت �سراحه يف اليوم التايل ب�شروط
� :7-1-2019إ�صاب��ة امل�ص��ور ال�صحف��ي
حم��زة �شل���ش بي��ده خ�لال تغطيت��ه
للمواجه��ات م��ع ق��وات االحت�لال ق��رب
خميم الأمعري1.

 :11-1-2019ا�صاب��ة ال�صحف��ي ح�سني
كر�س��وع قنبل��ة غاز بالوج��ه ،اثناء تغطية
م�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار وعرقل��ة
عمل الطواقم ال�صحفية
 :11-1-2019احتجزت قوات االحتالل
امل�ص��ور ال�صحفي حممد الع��اروري يف قرية
راي ك��رر ق�ض��اء رام اهلل يف ال�ضفة املحتلة
�أثناء تغطيته وعمله يف القرية.
� :11-1-2019أ�صي��ب امل�ص��ور ال�صحف��ي
جعف��ر �شتي��ة م�ص��ور الوكال��ة الفرن�سي��ة
بج��روح ،والع�ش��رات باالختن��اق عق��ب

قم��ع ق��وات االحت�لال الإ�سرائيل��ي م�سرية
قرية كفر ق��دوم� ،شرق حمافظ��ة قلقيلية
ال�سلمية الأ�سبوعية املناه�ضة لال�ستيطان.
 :14-1-2019ق��وات االحت�لال ،متن��ع
ال�صحفيني من الدخ��ول للم�سجد الأق�صى،
لتغطية االحداث بداخله .
 :16-1-2019حقّقت �شرطة االحتالل،
م��ع م�س���ؤول الإع�لام يف دائ��رة الأوق��اف
الإ�سالمي��ة يف امل�سج��د الأق�ص��ى ال�صح��ايف
فرا���س الدب���س ،بع��د ا�ستدعائ��ه للمث��ول
�أم��ام املحق��ق يف مركزه��ا يف امل�سكوبي��ة يف
القد�س.
 :17-1-2019م��ددت حمكمة االحتالل
الإ�سرائيلي اعتق��ال ال�صحفي �سامح حممد
منا�ص��رة (32عام�� ًا) م��ن عزب��ة اجل��راد
�ش��رق حمافظ��ة طولك��رم ،للم��رة الرابع��ة
على التوايل  ،وذلك حتى الأحد القادم.
� :18-1-2019إ�صاب��ة امل�ص��ور ال�صحفي
حمم��د �أب��و قادو���س بقنبل��ة غ��از يف قدمه
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صحفيين خالل يناير المنصرم

ح�س�ين �شاه�ين (35عاما) ،من �س��كان بلدة
دورا باخلليل املحتلة وذلك ملدة � 4أ�شهر.
 :27-1-2019اعتق��ال امل�ص��ور ال�صحفي
عم��اد جربي��ن خ�لال تغطيت��ه للمواجهات
بني ال�شبان واالحتالل يف بلدة تقوع.
 :29-1-2019اقتحمت قوات االحتالل
منزل ال�صحفي عل��ي �سمودي يف جنني االن
واعتقل��ت جنل��ه الطال��ب اجلامع��ي حمم��د
�سمودي.
 :30-1-2019االحت�لال اال�سرائيل��ي
يج��دد االعتق��ال الإداري بح��ق ال�صحف��ي
حمم��د �أن��ور من��ى ( 37عام�� ًا) م��ن مدين��ة
نابل���س مل��دة �ست��ة �أ�شهر جدي��دة ،علم�� ًا �أن
ال�صحف��ي من��ى اعتق��ل يف � 1أب� /أغ�سط�س
املا�ض��ي و�ص��در بحق��ه ق��رار باالعتق��ال
الإداري القابل للتجديد.
 :30-1-2019االحت�لال الإ�سرائيل��ي
ي�ص��در حكم�� ًا نهائي ًا بحق الأ�س�ير ال�صحفي
ر�ض��وان قطن��اين( 29عام��ا) مدت��ه 20
�شه��ر ًا ،وهو م��ن �سكان خمي��م ع�سكر ،ق�ضاء
مدينة نابل�س.

تفاصيل انتهاكات األجهزة
األمنية في الضفة الغربية
ومجهولين بحق الصحفيين
خالل يناير /كانون ثاني
2019

خ�لال تغطيت��ه تظاهرات جمع��ة الوحدة
طريق االنت�صار �شرق مدينة غزة
� :18-1-2019إ�صاب��ة امل�ص ّور احل ّر رائد
حم��اد بحال��ة اختن��اق خ�لال تغطيت��ه
م�سرية العودة �شرق مدينة غزة.
�18-1-2019إ�صابة �أحمد غامن (مرا�سل
امليادي��ن) بقنبل��ة غ��از يف قدم��ه خ�لال
تغطيت��ه فعالي��ات م�س�يرات الع��ودة �ش��رق
غزة.
 :20-1-2019م��ددت حمكمة االحتالل
اعتق��ال ال�صحف��ي الأ�س�ير �سام��ح منا�صرة،
حتى اخلمي�س املقبل.
 :20-1-2019احتج��زت الق��وات
الإ�سرائيلي��ة ،ك ًال م��ن م�ص�� ّور وكال��ة
"رويرتز" حممد تركمان وم�ص ّور التلفزيون
الإي��راين خال��د �صبارن��ة ،وم�ص�� ّور "�شبكة
قد���س الإخباري��ة" معت�ص��م �سق��ف احليط
ومنعتهم من التح��رك ب�سيارتهم ،ملنعهم من
تغطية املواجهات التي اندلعت بيننها وبني
�شبان فل�سطينيني يف مدينة نابل�س.
 :21-1-2019احتج��زت ال�شرط��ة

الإ�سرائيلي��ة ،امل�ص�� ّور احل�� ّر �سعي��د ركن يف
مرك��ز ال�شرط��ة يف امل�سكوبي��ة م��دة خم�س
برح،
�ساع��ات واعت��دت علي��ه بال�ض��رب امل� ّ
�إث��ر منعه��ا احتف��ا ًال يف القد���س وطرده��ا
ال�صحافيني منه.
 :22-1-2019اخرتقت موجات ت�شوي�ش
�إ�سرائيلي��ة ، ،تر ّدد �إذاعة �ص��وت "ال�شعب"
املحلي��ة الت��ي ّ
تبث م��ن مدينة غ��زة� ،أثناء
تغطيته��ا حمل��ة ت�ضام��ن م��ع الأ�س��رى
الفل�سطينيني يف �سجن عوفر.
 :24-1-2019حمكم��ة االحت�لال تقرر
االف��راج ع��ن ال�صحفي �سام��ح منا�صرة  ،من
حاج��ز �س��امل وتفر�ض عليه غرام��ة ماليه
بقيمة � 2000شيقل.
� :25-1-2019أ�صدرت حمكمة االحتالل
اال�سرائيلي��ة حكم�� ًا بال�سج��ن الفعلي بحق
الأ�س�ير ال�صحف��ي �أحم��د جم��دي العرابيد
مل��دة � 4سن��وات وثماني��ة �أ�شه��ر وغرام��ة
مالي��ة مقداره��ا � 20أل��ف �شي��كل ،وكان
االحت�لال اعتق��ل العرابي��د يف  2فرباي��ر
 2018عقب مداهمة منزله يف رام اهلل.
� :25-1-2019إ�صاب��ة ال�صحف��ي ح�س��ن
ح�س�ين ح�سني اجلدي 26( ،عام�� ًا) ،م�صور

وكال��ة �شم�س ني��وز ،بقنبلة غ��از يف الركبة
الي�س��رى ،م��ن �س��كان الن�ص�يرات� ،أثن��اء
تغطيت��ه فعالي��ات م�س�يرات الع��ودة �ش��رق
الربيج.
 :25-1-2019اعتقل��ت ق��وات االحتالل
ال�صحف��ي عماد جربي��ل ومنعته من تغطية
مواجه��ات تق��وع يف بيت حل��م ،ومت االفراج
عنه بعد �ساعات من القمع واالحتجاز.
� :25-1-2019إ�صاب��ة ال�صحفي�ين
عل��ي العب��د ،وعب��د احلفي��ظ اله�شلم��ون
باالختن��اق ج��راء اطالق القناب��ل الغازية
ب�ش��كل مبا�شر على ال�صحفي�ين ومنعتهم من
تغطيته مواجهات تقوع �شرق بيت حلم.
 :25-1-2019حذفت �إدارة الفي�س بوك
�صفح��ة فل�سطني بو�ست للم��رة الثانية على
الت��وايل ،كما حظرت النا�ش��ط الفل�سطيني
ر�ض��وان الأخر�س وذلك بت�آمر مع االحتالل
اال�سرائيلي.
 :26-1-2019حمكم��ة "عوف��ر"
الع�سكرية ت�صدر ق��رار ًا بتجديد االعتقال
الإداري للم��رة الثالث��ة عل��ى التوايل بحق
الأ�س�ير املحرر والنا�ش��ط ال�صحف��ي �أ�سامة

 :1-1-2019جه��از الأم��ن الوقائ��ي
يختط��ف ال�صحف��ي معت�صم �سق��ف احليط
�أثن��اء تواج��ده عل��ى دوار ال�شه��داء يف
املدين��ة لتغطي��ة فعالي��ة �إيق��اد م��ا ي�سمى
ب�شعله الثورة وانطالقة حركة فتح .
 :4-1-2019داه��م ملثم��ون جمهول��ون
مق��ر تلفزي��ون فل�سط�ين يف غ��زة وحطموا
كام�يرات املراقب��ة و املع��دات والأجه��زة
اخلا�ص��ة بالتلفزي��ون ،كم��ا اعت��دوا عل��ى
العاملني املتواجدين هناك.
 :6-1-2019فر�ض��ت حمكم��ة ال�صلح يف
مدين��ة نابل���س ،غرام��ة مالية عل��ى م�ص ّور
"�شبك��ة قد���س الإخباري��ة" معت�صم �سقف
احلي��ط ،بقيم��ة �ألف��ي دين��ار �أردين ،قب��ل
�أن تف��رج عن��ه بع��د اعتقال��ه بتهم��ة "ذم
ال�سلط��ة العام��ة"� ،أثن��اء تغطيت��ه وقائ��ع
�إ�ض��اءة �شعل��ة انطالق��ة حرك��ة "فت��ح" يف
مدينة نابل�س �شمال ال�ضفة
 :6-1-2019الأم��ن الوقائ��ي يف رام اهلل
يقتح��م من��زل ال�صحفي�ين �أمري و�أمي��ن �أبو
عرام ويعتق��ل الأ�سري املحرر ال�صحفي �أمين
يف بل��دة ب�ير زي��ت وحماولت��ه اط�لاق النار
داخل املنزل يف منت�صف الليل.
 :7-1-2018اعتقل جهاز الأمن الوقائي
يف رام اهلل ال�صحف��ي حمم��ود �أب��و هري���ش
وال�صحفي حممود �أبو الري�ش.
8-1-2019اعتقلت �أجه��زة �أمن ال�سلطة
يف نابل���س الأ�سري املح��رر واملعتقل ال�سيا�سي
ال�ساب��ق ال�صحف��ي معت�ص��م �سق��ف احلي��ط
للمرة الثانية ومن ثم مت االفراج عنه .
 :8-1-2019اعتقل��ت الأجه��زة الأمنية
ال�صحف��ي زي��د م�صطف��ى �أب��و ع��رة بع��د
مداهم��ة بيته بعد منت�ص��ف الليل وتفتي�ش
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املن��زل والعب��ث ب��ه وم�ص��ادرة ال�لاب توب
واجلوال وذاكرة الكامريا.
 :12-1-2019اعتق��ل جه��از الأم��ن
الوقائ��ي الفل�سطين��ي ،م�ص��ور "ف�ضائي��ة
النجاح" ح��ازم نا�صر بعد اقتحام منزله يف
مدينة طولك��رم و�صادرت هاتفه وحا�سوبه
املحمول.
 :15-1-2019احتج��ز جه��از االم��ن
الوقائ��ي ال�صحف��ي معت�ص��م �سق��ف احليط
خ�لال تغطيت��ه م�س�يرة راف�ض��ة لقان��ون
ال�ضم��ان االجتماع��ي يف رام اهلل وم��ن ث��م
تفرج عنه.
� :16-1-2019أم��ن ال�سلطة يعتدي على
ال�صحف��ي حمم��د قاروط ادكي��دك ومينعه
م��ن تغطي��ة امل�س�يرات الراف�ض��ة لقان��ون
ال�ضمان االجتماعي.
 :16-1-2019اعتق��ل جه��از الأم��ن
الوقائ��ي الفل�سطين��ي يف اخللي��ل ،مرا�س��ل
وكالة "قد�س بر���س انرتنا�شيونال للأنباء"
ال�صح��ايف يو�س��ف الفقي��ه ،بع��د ده��م
منزل��ه ومن دون معرف��ة الأ�سب��اب و قاموا
مب�ص��ادرة جه��از حا�سوبه وهاتف��ه النقال،
واقتادوه �إىل جهة جمهولة ،ومل نعلم �سبب
االعتقال".
 :16-1-2019رف�ض��ت حمكمة ال�صلح يف
طوبا���س ،طلب �إخالء �سبي��ل مرا�سل وكالة
"قد�س بر�س" ال�صحايف زيد �أبوعرة ،الذي
اعتق��ل بتاري��خ  31كان��ون الأول /دي�سمرب
املا�ض��ي ،بتهم��ة "جمع �أم��وال بطريقة غري
م�شروعة".
 :18-1-2019ق�� ّررت حمكم��ة ال�صل��ح
يف طوبا���س� ،إخ�لاء �سبي��ل مرا�س��ل وكال��ة
"قد���س بر���س" ال�صح��ايف زي��د �أب��و ع��رة
بكفال��ة عدلي��ة قيمته��ا  2000دين��ار
�أردين ،بع��د �أن ُو ّجه��ت �إلي��ه تهم��ة "جم��ع
�أموال جلميعات غري م�شروعة".
 :20-1-2019ق�� ّررت حمكم��ة ال�صل��ح
يف مدين��ة اخللي��ل ،متديد اعتق��ال مرا�سل
وكالة "قد�س بر���س انرتنا�شيونال للأنباء"
ال�صح��ايف يو�س��ف الفقي��ه� 7 ،أي��ام بتهم��ة
�إث��ارة النع��رات الطائفي��ة ،ا�ستن��اد ًا �إىل
قانون اجلرائم الإلكرتونية.
 :20-1-2019ق�� ّررت حمكم��ة ال�صلح يف
مدين��ة رام اهلل ،ت�أجي��ل حماكم��ة مدي��رة
مكت��ب �صحيفة "العربي اجلديد" ومرا�سلة
"�سكاي��ز" يف ال�ضف��ة الغربية نائلة خليل،
للمرة ال�ساد�سة على التوايل ،والتي حتاكم
بتهم َت��ي "مزاول��ة العمل ال�صح��ايف من دون
ترخي�ص" و"الإ�ساءة �إىل ال�سلطات والقدح
والذم"� ،إىل � 26آذار/مار�س املقبل
 :22-1-2019احتج��ز جه��از املخابرات
يف نابل�س ال�صحف��ي عمري �إ�ستيتيه ،وفي�صل
الرفاع��ي ،وطال��ب االع�لام يف جامع��ة بري
زي��ت حم��زة حمم��ود خ�ض��ر لع��دة �ساعات
بعد ا�ستدعائهم
 :28-1-2019م��ددت حمكم��ة "�صل��ح
رام اهلل" التابع��ة لل�سلط��ة الفل�سطيني��ة،
اعتق��ال ال�صحف��ي يو�س��ف فقيه ،م��دة 14
يو ًم��ا جديدة ،بدع��وى ا�ستكم��ال التحقيق
ونقل��ه �إىل �سج��ن "بيتوني��ا" غربي رام اهلل
"ب�شكل مفاجئ".

تقرير
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اإلعالن عن مشروع إنشاء  111وحدة سكنية

الحساينة  :أنجزنا  % 90من إعادة اعمار المنازل المدمرة
في العدوان األخير على غزة
غزة-الر�أي
�أعل��ن مع��ايل وزي��ر الأ�شغ��ال العام��ة
والإ�س��كان الدكت��ور مفي��د حمم��د
احل�ساين��ة� ،أن��ه مت �إجن��از م��ا ن�سبت��ه
 90%م��ن �إع��ادة اعم��ار م��ن املنازل
املدم��رة كلي��ا خ�لال ع��دوان ع��ام
2014م عل��ى غ��زة ،كم��ا �أعل��ن ع��ن
م�شروع �إن�شاء (  )111وحدة و�سكنية
وتوقيع عق��ود امل�ستفيدي��ن من املنحة
الأملاني��ة �أ�صحاب املن��ازل املهدمة كليا
بقيم��ة ( ) 23ملي��ون دوالر �ضم��ن
املنحة الأملانية .
وقال الوزي��ر احل�ساينة خ�لال م�ؤمتر
�صحف��ي تخل��ل توقي��ع عق��ود امل�شاريع
وبتوجيه��ات
واملنح��ة الأملاني��ة
ومتابع��ة حثيث��ة م��ن دول��ة رئي���س
ال��وزراء الدكت��ور رام��ي حم��د اهلل
وم��ن خ�لال وزارة الأ�شغ��ال العام��ة
والإ�س��كان وا�صلن��ا العم��ل لي��ل نه��ار
وكانت التوجيهات ب�إعطاء ملف �إعادة
الإعم��ار �أولوي��ة على �أجن��دة حكومة
الوف��اق الوطني حي��ث واجهت الوزارة
الكثري من التحديات والعقبات وحولت
الدمار �إىل اعمار .
وقال الوزير احل�ساينة  :قمنا ب�إعادة
اعمار ( ) 9308وحدة �سكنية مهدمة
كلي��ا بقيم��ة ( ) 347ملي��ون دوالر،
و�إ�ص�لاح � 100أل��ف وح��دة �سكني��ة
بقيم��ة(  ) 205ملي��ون دوالر ،وق��د
قمن��ا برتميم  17ب��رج مت�ض��رر ب�شكل

جزئ��ي وب�إجناز ه��ذه امل�شروعات نكون
ق��د �أنهين��ا �إع��ادة اعم��ار ح��ي الن��دى
بالكام��ل ونح��ن ننتظر حالي��ا موافقة
روم��ا لط��رح العط��اء اخلا���ص مب�شروع
�إعادة اعمار برج املجمع الإيطايل.
و�أ�ض��اف الوزي��ر احل�ساين��ة �أم��ا يف

بلدة مجد الكروم شمال
شرق مدينة عكا
جم��د الك��روم تعن��ي ب��رج العنف
بالكنعاني��ة .تق��ع �إىل ال�شم��ال
ال�شرقي م��ن مدينة ع��كا .وتبعد
عنه��ا  16ك��م .وترتف��ع 220
م ع��ن �سط��ح البح��ر .وتبل��غ
م�ساح��ة �أرا�ضيه��ا ()20042
دومناً،وحتي��ط به��ا �أرا�ض��ي ق��رى
البعن��ة ودي��ر الأ�س��د وي��ركا
وجول�س و�شعب والربوة
تعت�بر �أر�ض مدين��ة جمد الكروم
من الأرا�ضي الأجم��ل يف فل�سطني
ال�شمال ّي��ة ،حي��ث طبيعته��ا الت��ي
ال تق��اوم ،فكان��ت م�أهول��ة من��ذ
الق��دمي ،وق��د تعاقب��ت ح�ضارات
كثرية فيها ،فنجد ب�أن الكنعان ّيون
ق��د �سكنوه��ا ،وبعده��م كان

قط��اع الإ�س��كان فقد نفذن��ا م�شروعات
�إ�سكاني��ة بقيم��ة  200ملي��ون دوالر
�شمل��ت بن��اء م��دن و�أحي��اء �سكني��ة
جدي��دة ،وجزء �آخر م��ن هذه امل�شاريع
بقيم��ة  19مليون دوالر مت تخ�صي�صه
لرتميم منازل الفقراء.

و�أو�ض��ح الوزي��ر احل�ساين��ة �أن��ه
بخ�صو���ص املنح��ة الكويتي��ة فق��د
�أجنزنا املنح��ة الكويتية بالكامل فيما
يخ���ص قطاع الإ�سكان حيث انتهينا من
�إع��ادة اعم��ار  2,253وح��دة �سكني��ة
بقيم��ة  75ملي��ون دوالر ،و �شمل��ت

املنح��ة الكويتي��ة تخ�صي���ص مبل��غ
بقيم��ة  60ملي��ون دوالر لقط��اع املياه
وق��د مت طرح العط��اء اخلا�ص باخلط
الناق��ل للمي��اه الإ�ضافية م��ن اجلانب
الإ�سرائيل��ي يف خانيون���س واملنطق��ة
الو�سطى.
وق��ال الوزير احل�ساين��ة مت �إجناز 93
م�ش��روع لت�أهيل و�إن�ش��اء الطرق بقيمة
�إجمالية  48مليون دوالر يف املحافظات
ال�شمالية واجلنوبي��ة ،ومت طرح 516
عطاء حكومي يف املحافظات ال�شمالية
واجلنوبي��ة بقيم��ة �إجمالي��ة 407
ملي��ون دوالر ،كم��ا مت تنفي��ذ 120
م�شروع لإن�شاء و�صيانة وت�أهيل املباين
العامة واملرافق احلكومية بقيمة 103
ملي��ون دوالر يف املحافظ��ات ال�شمالي��ة
واجلنوبي��ة ويجري حالي��ا تنفيذ 33
م�ش��روع يف املحافظات ال�شمالية بقيمة
 53مليون دوالر.
وق��ال الوزي��ر احل�ساين��ة �أنن��ا يف هذا
احلف��ل نوق��ع عق��ود جدي��دة �ضم��ن
املنح��ة الإيطالي��ة لتنفي��ذ م�ش��روع
�إن�ش��اء  111وح��دة �سكني��ة جدي��دة
يف ح��ي الن��دى ال��ذي تعر���ض للتدمري
يف الع��دوان الأخ�ير على غ��زة بقيمة
 3.4ملي��ون ي��ورو كم��ا نوق��ع عق��ود
امل�ستفيدي��ن من املنحة الأملانية بقيمة
 23ملي��ون دوالر م��ن خ�لال م�ؤ�س�سة
 UNOPSلأ�صح��اب املنازل املهدمة
كليا.

إعداد  /فلسطين عبد الكريم :

البيزنطي��ون ،وع��دد �س��كّان هذه
يقدر ب��ـ 13700
القري��ة الي��وم ّ
ن�سمة.
� ّإن جم��د الك��روم وبح�س��ب ا�سمها
ف�إنّه��ا ت��دلّ عل��ى وج��ود الك��روم
فيه��ا ،وه��ي الغني��ة بك��روم
الت�ين ،و�أي�ض�� ًا جند ك�ثرة �أ�شجار
الزيت��ون املزروع��ة فيه��ا ،ف��كان
ال�سمه��ا م��ن نت��اج ترابه��ا ن�صيباً،
وق��ام االحت�لال اال�سرائيل��ي
�ش��ردوا
باال�ستي�لاء عليه��ا ،وقد ّ
الكثري من �أهله��ا الأ�صليني ،وذلك
يف ع��ام 1948م  ،ومتّ حتويله��ا
�إىل م�ستعم��رة ع��ام ،1949
و�أطلق��وا عل��ى �أرا�ضيه��ا ا�س��م
م�ستعمرة ي�سعور .
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عددا من المشاريع التطويرية لخدمة المواطنين
أطلقت
ً

قدم  2مليون خدمة صحية
"الخدمات الطبية" ُت ّ
للمواطنين خالل 2018
غزة -الر�أي
رائ��دة العم��ل املي��داين ،و�صاحب��ة �إرادة قوي��ة على
العط��اء ،رغ��م قل��ة م��ا متلك��ه م��ن مق��درات ومعدات
�سن��ي احل�ص��ار ،م��ا زال��ت
ا�ستُنزف��ت وتهالك��ت ط��وال ّ
اخلدمات الطبية الع�سكرية بوزارة الداخلية والأمن
الوطن��ي ،توا�صل دوره��ا الرائد يف تق��دمي اخلدمات
ال�صحي��ة ملنت�سب��ي وزارة الداخلي��ة ولكاف��ة �أبن��اء
�شعبن��ا عموم�� ًا� ،إميا ًن��ا منه��ا ب�أهمي��ة الر�سال��ة الت��ي
حتملها.
فق��د قدّ م��ت املراك��ز الطبي��ة وامل�ست�شفي��ات التابعة
للخدم��ات الع�سكري��ة نح��و  2ملي��ون خدم��ة �صحية
متنوع��ة للمواطن�ين يف جميع حمافظ��ات قطاع غزة
خ�لال ع��ام 2018م ،ا�ستف��اد منها نحو ن�ص��ف مليون
مواطن من املدنيني والع�سكريني.

رؤية طبية شاملة
ويف ال�سي��اق؛ ق��ال مدي��ر ع��ام اخلدم��ات الطبي��ة
الع�سكري��ة العمي��د حمم��د �صال��ح" :ن�سع��ى لتحقي��ق
ر�ؤي��ة طبي��ة �شامل��ة لتق��دمي �أف�ض��ل اخلدم��ات
ب�صورة متمي��زة ملنت�سب��ي وزارة الداخلي��ة وعوائلهم
وجلم��وع املواطن�ين ،من خ�لال �سعينا الدائ��م لتوفري
الإمكاني��ات ،والظ��روف ،والأماك��ن املنا�سب��ة لتقدمي
تلك اخلدمات".
وب�ين �صالح �أن مديرية اخلدم��ات الع�سكرية �أ�ضحت
�صرح��ا طب ًيا متكام�ًلااً  ،ي�ضم ع��دد ًا م��ن امل�ست�شفيات،
ً
والعي��ادات ،واملراك��ز الطبي��ة املنت�ش��رة يف جمي��ع
حمافظات قطاع غزة.
وت�شمل مرافق اخلدمات الطبية ك ًال من مجُ مع "كمال
ع��دوان الطب��ي" يف حمافظ��ة ال�شم��ال ،ال��ذي ي�ض��م
ث�لاث م�ست�شفيات ويخدم �أكرث من رب��ع مليون ن�سمة،
وامل�ست�شف��ى اجلزائري يف حمافظ��ة خانيون�س وي�ضم
معظم التخ�ص�صات الطبية"� ،إىل جانب �سبع عيادات
منت�شرة يف القطاع وهي :حجازي ،ال�شاطئ ،الزهراء،
خانيون���س ،ورف��ح ،بالإ�ضاف��ة �إىل عيادت��ي "كلي��ة

الرب��اط" و"مديري��ة التدري��ب" ،ف�ض� ً
لا ع��ن خم���س
عيادات طبية داخل مراكز الإ�صالح والت�أهيل.
و ُتع��د �إدارة الإ�سع��اف والط��وارئ �إح��دى الركائ��ز
الأ�سا�سي��ة للمديرية اخلدم��ات الع�سكرية؛ ملا لها من
دور فع��ال يف تقدمي اخلدم��ات الإ�سعافية للمواطنني
يف ح��االت الط��وارئ والع��دوان ،ع�بر اثنت��ي ع�ش��رة
مركب��ة �إ�سع��اف منت�شرة عل��ى امت��داد القطاع ،جتلت
�أب��رز مهامه��ا خ�لال الفعالي��ات ال�شعبي��ة يف م�سريات
العودة ك�س��ر احل�صار على مدار �أكرث م��ن � 44أ�سبوع ًا
متوا�صلة.

مسيرات العودة

وتعامل��ت �أطق��م الإ�سعاف خالل ع��ام  2018مع �أكرث
م��ن � 16ألف�� ًا و 600حال��ة يف م�س�يرات الع��ودة ،م��ن
�ضمنها � 1836إ�صابة بطلق ناري و� 125إ�صابة بطلق
مطاطي� ،إىل جانب � 569إ�صابة بقنابل غاز مبا�شرة،
و� 14ألف �إ�صابةٍ باالختناق بالغاز ،وحاالتٍ ميدانية
�أخ��رى .و�أ�ش��ار العمي��د �صال��ح �إىل ا�ستن��زاف معظ��م
امل�ستلزم��ات والأدوي��ة ل��دى م�ستودع��ات اخلدم��ات
الطبي��ة بفع��ل حجم اال�سته��داف الكب�ير للمواطنني
ال ُع��زل يف م�س�يرات الع��ودة من قبل االحت�لال ،مبين ًا
�أنه يتم تلقي بع�ض امل�ساعدات من عدة جهات كوزارة
ال�صحة ،وال�صليب الأحمر ،والهالل الأحمر الكويتي،
وامل�ست�شفى امليداين الأردين ،وامل�ست�شفى املغربي.

ومن��ذ انط�لاق م�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار يف

الثالث�ين م��ن مار�س م��ن الع��ام املن�صرم ،تب��ذل �أطقم خدمات متنوعة

اخلدمات الطبية الع�سكرية جهود ًا عظيمة يف القيام
بواجبها الوطني والإن�ساين جتاه اجلرحى وامل�صابني
م��ن �أبن��اء �شعبنا ج��راء اال�ستهداف املبا�ش��ر من قبل
االحت�لال ،حيث ا�ستنف��رت املديرية جمي��ع �أطقمها
الإ�سعافية و�سخّ رتها لدعم و�إ�سناد جماهري �شعبنا.
ويف ه��ذا ال�ص��دد يق��ول العمي��د �صال��ح" :يتواج��د
 63ف��رد ًا هم ق��وام �أطقم الإ�سع��اف والطوارئ لدى
املديري��ة يف جمي��ع الفعالي��ات ال�شعبية عل��ى امتداد
ال�سل��ك الفا�ص��ل م��ع الأرا�ض��ي املحتلة �ش��رق و�شمال
القط��اع ،حيث يتقدم��ون ال�صفوف لإخ�لاء اجلرحى
وامل�صاب�ين وتقدمي اخلدمات الالزمة له��م ،جنب ًا �إىل
جنب مع الأطقم الطبية الأخرى واملتطوعني" ،الفت ًا
�إىل �أن  27منه��م تعر�ضوا لإ�صابات مبا�شرة بر�صا�ص
االحتالل وقنابل الغاز.
و�أ�ش��ار �إىل �أن قرابة  53%م��ن جممل احلاالت التي
مت �إخال�ؤه��ا م��ن املي��دان يف م�س�يرات الع��ودة ،ونقلها
للم�ست�شفي��ات والنقاط الطبي��ة ،كان ذلك على �أيدي
�أطقم اخلدمات الطبية الع�سكرية ،ف�ض ًال عن تواجد
طاق��م طب��ي متكام��ل يتب��ع للمديري��ة يف كل نقط��ة
طبية على امتداد خميمات العودة �شرق القطاع.

ويف تف�صيل اخلدمات املُقدمة للمواطنني ،فقد قدّ مت
�إدارة الإ�سعاف والطوارئ ما يزيد عن � 16ألف و800
خدم��ة �إ�سعافية متنوعة خ�لال العام املن�صرم ،بينما
�أ�ص��درت وح��دة ال�ضم��ان ال�صح��ي � 24أل��ف و313
بطاق��ة �ضم��ان �صح��ي للموظف�ين ،يف ح�ين �أج��رت
اللجن��ة الطبي��ة �ألف�� ًا و 958فح�ص�� ًا طبي�� ًا للمر�ضى
واجلرحى.
�سجلت مراكز اخلدمات الع�سكرية وم�ست�شفياتها
كما ّ
� 4آالف و 275حال��ة والدة ،فيم��ا �أج��رت �أق�س��ام
الأ�شعة � 58ألف ًا و 660طل ًبا لت�صوير الأ�شعة ،ونفّذت
فح�ص��ا طب ًي��ا
�أق�س��ام املخت�برات � 216ألف�� ًا وً 529
متنوع ًا.

مشاريع خدماتية
وتع َمد مديرية اخلدمات الطبية على تنفيذ عدد من
امل�شاري��ع اخلدماتي��ة للمواطنني� ،إىل جان��ب التو�سع
يف بن��اء وترمي��م معظ��م م�ست�شفياته��ا ومراكزه��ا
وعياداتها من حيث البناء والتزويد باملعدات؛ لتكون
م�ؤهلة على ال��دوام لتقدمي �أف�ضل اخلدمة والرعاية
الطبية وبينّ العميد �صالح �أنهم ب�صدد افتتاح حمطة

للإ�سع��اف والط��وارئ ،ومرك��ز للع�لاج الطبيع��ي ،كما
يج��ري العم��ل عل��ى ترمي��م مبن��ى الت�أم�ين ال�صحي،
وجميعه��ا يف املقر الرئي���س للمديرية مبجم��ع �أن�صار
غرب مدينة غزة.
و ُتع��د املديري��ة حالي�� ًا الفتت��اح م�ست�شف��ى الت�أهي��ل
والإ�ص�لاح يف مرك��ز �إ�ص�لاح "�أ�ص��داء" مبحافظ��ة
خانيون�س ،وق�سم الأ�سنان يف مركز الت�أهيل والإ�صالح
مبحافظة ال�شمال.
وعل��ى �صعي��د جمم��ع "كم��ال ع��دوان" الطب��ي ف���إن
املديري��ة ب�ص��دد تطوي��ر خدم��ات الن�س��اء والتوليد
لدي��ه بال�شراكة مع وزارة ال�صحة ،كم��ا �سيتم افتتاح
ح�ضانة داخل م�ست�شفى الأطفال  -الذي يعمل بنظام
الربوتوك��ول الدويل املعم��ول به داخ��ل امل�ست�شفيات
الأوروبية .-
وتعك��ف اخلدم��ات الع�سكري��ة عل��ى التح��ول �إىل
املعام�لات املحو�سب��ة للمر�ضى واملراجع�ين ،من خالل
متابع��ة املري���ض وتنق��ل �إلكرتوني�� ًا داخ��ل العيادات
والأق�سام �أثناء تقدمي اخلدمة ال�صحية له.

الجانب التدريبي
وال تغف��ل مديري��ة اخلدم��ات الطبي��ة الع�سكري��ة
اجلان��ب التدريب��ي الت�أهيل��ي ،حي��ث عق��دت دائ��رة
التنمي��ة الب�شري��ة  62دورة تدريبي��ة خمتلف��ة لكل
التخ�ص�ص��ات ،ا�ستف��اد منه��ا  992طال ًب��ا وطالبة من
جمي��ع التخ�ص�ص��ات الطبية ملختل��ف اجلامعات ،فيما
عق��د معه��د �ضب��اط الإ�سع��اف  190دورة وحما�ضرة
تدريبي��ة متخ�ص�ص��ة يف جم��ال الإ�سع��اف والطوارئ
ا�ستفاد منها � 5آالف و 259مواطن ًا.
وت�أت��ي تل��ك الإجن��ازات ،وامل�شاري��ع اخلدماتي��ة،
والتطويري��ة الت��ي تقدمه��ا اخلدم��ات الطبي��ة
وا�ض��ح يف الإمكانيات ُ
و�شح
نق���ص
الع�سكري��ة ،يف ظ��ل ٍ
ٍ
يف املوازنات الت�شغيلية� ،إال �أن املديرية تعمل جاهدة
لتجاوز العقبات والتحديات يف �سبيل تقدمي اخلدمة
لأبناء �شعبنا والتخفيف عنهم ودعم �صمودهم.

تقرير
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"سماح مبارك"… حكاية تظهر ُجرم االحتالل بحق
طلبة وأطفال فلسطين
غزة -الر�أي
كعادته��ا يف ال�صب��اح الباك��ر توجه��ت �إىل
مدر�سته��ا حتم��ل يف وجدانه��ا وفكره��ا الأمل
والطم��وح ..التمي��ز والتف��وق  ..لك��ن �أع��داء
النج��اح كانوا له��ا باملر�صاد فقتلوه��ا و�أوغلوا
فيه��ا القتل و�أدرجوها يف دمائها رغم طفولتها
الربيئة..
�إنه��ا الطالب��ة الفل�سطيني��ة �سم��اح مبارك من
مدر�س��ة بن��ات رام اهلل الت��ي قتله��ا جن��ود
االحت�لال الإ�سرائيل��ي بدم ب��ارد على حاجز
الزعي��م �ش��رق القد���س �أثن��اء ذهابه��ا �إىل
مدر�سته��ا بحج��ة حماول��ة طع��ن جن��دي

�إ�سرائيلي.
لق��د ثب��ت بالدلي��ل القاط��ع بط�لان وزي��ف
االدع��اء الإ�سرائيل��ي ،فالفيديوه��ات الت��ي
نُ�ش��رت �أثن��اء ا�ست�شهادها� ،أظه��رت �أنها كانت
ت�س�ير ب�شكل طبيعي وباغته��ا اجلنود ب�إطالق
الن�يران وتركوها تن��زف حتى ال�شه��ادة ،كما
�أظهر فيديو �آخر جندي�� ًا �إ�سرائيلي ًا يفت�ش يف
حقيبتها فلم يجد �أ�سلحة و�إمنا وجد الدفاتر
والأقالم..
�سم��اح بن��ت ال�ص��ف احل��ادي ع�شر م��ن خميم
الن�ص�يرات لالجئني و�سط قط��اع غزة انتقلت
قب��ل عدة �أ�شه��ر �إىل ال�ضف��ة الفل�سطينية مع

والده��ا الذي قرر اال�ستق��رار يف ال�ضفة طلب ًا
للقمة العي�ش.
التف��وق الدرا�س��ي ال�سم��ة الب��ارزة ل�سم��اح
فمعدله��ا خ�لال الف�ص��ل املا�ض��ي و�صل 99%
 ،كان��ت حتر���ص عل��ى مذاك��رة درو�سه��ا �أو ًال
ب���أول ،كما متي��زت بالن�شاط ال�صف��ي الف ّعال،
حت��ب مدر�ستها وزميالتها ومعلماتها ،واجلميع
كان متوقع�� ًا له��ا �أن تكون م��ن �أوائل الوطن يف
الثانوية العامة.
�سماح حافظة لكتاب اهلل عز وجل وقد عادت
قب��ل �أيام قليلة من الديار احلجازية مع �أهلها
بع��د �أداء العم��رة وزي��ارة مك��ة املكرمة وقرب

الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم.
لق��د ُقتل��ت ب��دم ب��ارد وهن��ا حكاي��ة وف�ص��ل
جدي��د ي��روي ج��رم االحت�لال الإ�سرائيل��ي
بح��ق الطفولة الفل�سطينية  ،فب�أي ذنب تقتل
�سماح وترتك تنزف حتى املوت يف هذا امل�شهد
الدموي املدوي .
ت�ؤك��د وزارة الرتبي��ة التعلي��م الع��ايل بغ��زة
�أن قي��ام االحت�لال الإ�سرائيل��ي با�سته��داف
الطفلة �سماح جرمي��ة جديدة ت�ضاف ل�سل�سة
اجلرائم التي متار�س بحق �أبناء �شعبنا ب�شكل
ع��ام والأطفال والطلب��ة الفل�سطينيني ب�شكل
خا�ص.

أطعمة يفضل أن تقدم ساخنة ..فائدتها أكبر بعد الطهي
ندخ��ل كثريا يف نقا�ش ب�ش�أن ما �إذا كان من
الأف�ض��ل تناول بع�ض اخل�ضراوات نيئة �أم
مطهي��ة ،م��ن دون تقدمي م�بررات �صحية
بهذا اخل�صو�ص ،تثبت �صحة فر�ضياتنا.
لك��ن اخل�براء ي�ؤك��دون �أن هن��اك بع���ض
الأطعم��ة ال ب��د م��ن طهيه��ا� ،إم��ا لت�سهيل
ه�ضمه��ا �أو للتخل���ص مم��ا يعل��ق به��ا م��ن
جراثي��م� ،أو االثن�ين مع��ا ،ف�ض�لا ع��ن �أن
طب��خ بع���ض اخل�ض��راوات يك��ون �ضروريا
بالن�سبة للأطفال.

وا�ستعر���ض موقع “�ستان��در ميديا” عددا
من اخل�ضراوات التي م��ن املف�ضل �أن تقدم
�ساخنة �أو مطبوخة ،نتناول هنا  3منها.
ال�سبان��خ واللف��ت :هل �سبق ل��ك �أن ر�أيتم��ا يح��دث لل�سبان��خ �أو اللف��ت عندما يتم
طهيهما؟ �إنهما ينكم�شان كليا .فهما مليئان
بحم���ض الفولي��ك والكال�سي��وم واحلدي��د
واملغني�سي��وم وامل��واد امل�ض��ادة للأك�س��دة.
وال�سبان��خ ي�صب��ح �أك�ثر �سال�س��ة خا�ص��ة
عن��د قليه م��ع زيت ج��وز الهن��د ،و�إ�ضافة

قلي��ل م��ن امللح والفلف��ل الأ�س��ود املطحون
الطازج �إليه .ولل�سبانخ دور كبري يف خف�ض
م�ستويات الكولي�سرتول.
اجلرز :اجل��زر من اخل�ض��راوات ال�صلبةالت��ي لي�س م��ن ال�سه��ل ق�ضمه��ا �أو م�ضغها،
ل��ذا ين�ص��ح بطهيه��ا لف�ترة ق�ص�يرة عل��ى
ن��ار هادئة الأم��ر ال��ذي يجعله��ا �أ�سهل يف
التن��اول و�أ�سه��ل يف االمت�صا���ص خ�لال
عملية اله�ضم.
و�إذا كن��ت تريد احل�ص��ول على �أكرب كمية

ممكن��ة من البيت��ا كاروت�ين وفيتامني (�أ)
املوجودي��ن يف اجل��زر فعلي��ك بتبخ�يره
لدقائ��ق مع��دودة ،فه��ذا �سيجعل��ه �أك�ثر
فائدة للج�سم و�أ�سهل يف اله�ضم.
الطماط��م :يق��ول اخل�براء �إن��ه ب�إمكانالطماط��م تزوي��د اجل�س��م باملزي��د م��ن
العنا�ص��ر الغذائية عندم��ا تكون �ساخنة،
فه��ي حتتوي عل��ى فيتامين��ات  Aو CوK
وحم���ض الفوليك واحلدي��د والبوتا�سيوم
والزنك واملغني�سيوم
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زراعة غزة ..مشاريع متميزة تتجاوز حدود الحصار
غزة-الر�أي-فل�سطني عبد الكرمي
م�شاري��ع عدي��دة تل��ك الت��ي نفذته��ا وزارة
الزراعة بغزة ،وكان لها الأثر الكبري يف �إعادة
ت�أهيل القط��اع الزراعي واحلي��واين وال�سمكي
بغ��زة وتنميته ،بالرغم م��ن �ضعف الإمكانيات
ونق���ص الك��وادر الب�شري��ة نتيج��ة احل�ص��ار
املفرو���ض عل��ى القطاع منذ �أكرث م��ن  12عاما
متوا�صال.
وعل��ى الرغ��م م��ن �ضع��ف التموي��ل املوج��ه
للقط��اع الزراع��ي يف الع��ام  2018وال��ذي مل
يتج��اوز  14ملي��ون دوالر� ،إال �أن هذا التمويل
كان ل��ه �أثر مه��م يف �إعادة ت�أهيل ه��ذا القطاع
وتطوي��ره ،حي��ث بلغ��ت قيم��ة التموي��ل
املخ�ص���ص مل�شاري��ع تركي��ب �أنظم��ة الطاق��ة
ال�شم�سي��ة للآب��ار وال�برك الزراعي��ة ومزارع
الإنتاج احلي��واين (الأبقار ،الدج��اج البيا�ض
والالح��م) 4,367,451دوالر ،فيم��ا توج��ه
ج��زء من التمويل لقطاع تطوير حمطات املياه
املعاجل��ة خا�ص��ة حمط��ة معاجل��ة رف��ح مببلغ
4,360,000دوالر.
كم��ا ا�ستف��اد قط��اع ال�ثروة ال�سمكي��ة
بج��زء م��ن التموي��ل لتنميت��ه وتطوي��ره بل��غ
2,950,000دوالر ،و�ضم��ن املنحة الكويتية
مت تخ�صي���ص مبلغ 1,800,000دوالر لت�أهيل
الدفيئات وحظائر الأغنام املت�ضررة من حرب
 ،2014ه��ذا بالإ�ضاف��ة �إىل م�شاري��ع �أخ��رى
ا�ستهدفت قطاع الإنتاج النباتي.

مشاريع مميزة
وعن التن�سيق م��ع املنظمات الأهلية يف اختيار
وتنفي��ذ امل�شاري��ع ،ق��ال مدير ع��ام التخطيط
وال�سيا�س��ات بوزارة الزراع��ة بغزة د.نبيل �أبو
�شمال��ة� ":إن الوزارة عمل��ت على تطوير �آليات
التن�سي��ق م��ع املنظم��ات الأهلي��ة فيم��ا يتعل��ق
بتحدي��د �أولوي��ات التدخ��ل ومن ث��م االتفاق
عل��ى �أه��م الربام��ج وامل�شاري��ع ث��م التع��اون
والتن�سيق يف تنفيذها.
وم��ن جمل��ة امل�شاريع الت��ي حظي��ت بالأولوية
يف التدخ��ل ،م�شاري��ع تخفي��ف �أزم��ة انقط��اع
التي��ار الكهربي برتكيب �أنظم��ة طاقة بديلة،
حي��ث مت يف العام  2018تركي��ب نظام طاقة
�شم�سي��ة لعدد  69بئ ًرا زراع ًّيا وعدد 54بركة

وخ��زان عل��وي تخ��دم �آالف املزارعني يف كافة
حمافظ��ات القط��اع ع�بر م�شاري��ع املنظم��ات
الأهلية.
وا�ستف��اد قط��اع الإنت��اج احلي��واين كذل��ك من
م�شاري��ع الطاقة ال�شم�سي��ة للعام  2018حيث
مت تركيب نظام طاقة بديلة لعدد  33مزرعة
�أبقار و 201مزرعة دجاج (الحم وبيا�ض).

مشاريع قيد التنفيذ
ووف��ق م��ا ذكر الدكت��ور �أبو �شمال��ة يف حديثه
لـ"ال��ر�أي"� ،أن��ه يف الع��ام  2018مت احل�ص��ول
على متوي��ل لإن�شاء حمطات معاجل��ة �إ�ضافية
ملحطة معاجل��ة رفح ،حيث يتك��ون امل�شروع من
�أرب��ع مراح��ل �ستق��ام عل��ى م�ساح��ة  40دومن
غ��رب حمط��ة معاجلة املي��اه العادم��ة يف رفح،
كل مرحل��ة �ستق��ام على م�ساح��ة  10دومنات،
مت تخ�صي���ص  30دومن منه��ا للمراحل الثالث
الأوىل ،وم��ن املفرت���ض �أن ت�ستوع��ب املراح��ل
الأربع��ة كل كمي��ة املي��اه املعاجل��ة من حمطة
معاجل��ة املياه يف رفح والتي تق��در بـ 13,000
مرت مكعب يومي ًا.

ومراحل المشروع كما يلي:
املرحل��ة الأوىل :متوي��ل احلكوم��ة الياباني��ة
بقيم��ة 1,400,000دوالر وتنفي��ذ بك��دار،
وتت�ضم��ن (�صيان��ة حمط��ة معاجل��ة املي��اه
العادم��ة يف رفح لتح�سني جودة املياه املعاجلة،
 5مر�شح��ات رملي��ة م�ساح��ة املر�ش��ح الواحد
 570مرت مربع ،حو�ض جتميع كبري مب�ساحة
 1,900مرت مرب��ع ،غرفة م�ضخات وخطوط
ناقل��ة و�شب��كات ري و�أ�شت��ال ،مبن��ى خدم��ات
ي�شمل (غرفة حار���س ،غرفة كهرباء وحتكم،
غرف��ة مول��د كهربائ��ي)) .ن�سب��ة الإجن��از
.75%
املرحل��ة الثاني��ة :متوي��ل االحت��اد الأوروب��ي
بقيم��ة  850,000ي��ورو وتنفي��ذ �أك�سف��ام
وجمعية �أ�صدق��اء البيئة والإغاثة الزراعية
وتت�ضم��ن (مر�شح��ات رملي��ة ،حو���ض جتمي��ع
كبري ،غرفة م�ضخات وخطوط ناقلة و�شبكات
ري للأرا�ض��ي ،توزي��ع �أ�شت��ال فواك��ه وتدري��ب
للمزارع�ين امل�ستفيدي��ن م��ن امل�ش��روع عل��ى

التعام��ل م��ع املي��اه املعاجل��ة) ،ن�سب��ة الإجناز
 .15%املرحل��ة الثالث��ة :متوي��ل احلكوم��ة
الياباني��ة بقيم��ة 1,500,000دوالر وتنفيذ
 ،UNDPوتتك��ون م��ن (مر�شح��ات رملي��ة،
حو�ض جتمي��ع كبري ،غرفة م�ضخات وخطوط
ناقل��ة و�شب��كات ري للأرا�ض��ي ،نظ��ام طاق��ة
�شم�سي��ة لإنت��اج  200كيل��و واط) .مل تب��د�أ
بع��د .املرحل��ة الرابع��ة :متوي��ل االحت��اد
الأوروب��ي بقيم��ة  500,000ي��ورو وتنفي��ذ
احت��اد جلان العم��ل الزراعي وجامع��ة الأزهر
–كلي��ة الزراعة وتت�ضم��ن (مر�شحات رملية،
حو�ض جتمي��ع كبري ،غرفة م�ضخات وخطوط
ناقل��ة و�شب��كات ري للأرا�ض��ي ،توزي��ع �أ�شت��ال
فواكه على املزارعني) .مل تبد�أ بعد.
كم��ا �أ�ش��ار الدكت��ور نبي��ل �أب��و �شمال��ة �إىل �أن
ال��وزارة ت�ش��رف عل��ى تنفي��ذ بع���ض امل�شاري��ع
ب�ش��كل مبا�ش��ر ،م��ن �أهمه��ا م�شاري��ع املنح��ة
الكويتي��ة والتي تتعلق ب�إع��ادة ت�أهيل دفيئات
وحظائر �أغنام ملت�ض��رري حرب  .2014حيث
يف الع��ام  2018مت االنتهاء من توقيع العقود
مع  258م�ستفيد م��ن ن�شاط الدفيئات وخالل
�شه��ر فرباير  2019الق��ادم �سيتم االنتهاء من
�إعادة الت�أهيل.
ويف ذات االط��ار ،مت بن��اء حظائ��ر �أغن��ام
مت�ض��ررة م��ن ح��رب � 2014أ�سم��اء الدفع��ة
ً
م�ستفي��دا م��ن �أ�ص��ل
الثاني��ة وعدده��م 314
ً
م�ستفيدا ،وقد مت حتويل جزء من مبلغ
535
املنحة بقيمة  850,000دوالر لإن�شاء خمترب
مركزي ومقر لوزارة الزراعة.
ومن �ضم��ن امل�شاريع التي �أ�شرف��ت الوزارة على
تنفيذها ب�شكل مبا�شر م�شروع متكني املزارعني
املت�ضررين من االنته��اكات الإ�سرائيلية ،الذي
كان م��ن �ضم��ن مكونات��ه �ش��راء  6حم��والت
كهربائي��ة لتوف�ير الكهرب��اء الالزم��ة لت�شغيل
الآب��ار الزراعي��ة ل��ري �أرا�ض��ي املزارع�ين
املت�ضررين يف منطقة �شمال القطاع ،بالإ�ضافة
�إىل ت�شغيل بئرين زراعيني بالطاقة ال�شم�سية
يف املنطق��ة الو�سط��ى وت�أهي��ل ارا���ض زراعية
ً
م�ستفيدا.
(حقل مفتوح) لعدد 109
كما مت تنفيذ عدد م��ن م�شاريع تطوير الرثوة
ال�سمكي��ة منها م�شروع �إن�ش��اء حديقة بحرية
وم�ش��روع تطوي��ر حمط��ة حط�ين لتفري��خ

الأ�سم��اك يف خ��ان يون���س ،وم�ش��روع �إع��ادة
�صيان��ة مبن��ى ال�ثروة ال�سمكي��ة .وم�شاري��ع
�أخرى مت احل�صول على متويل لها وهي م�شروع
اال�ست��زراع ال�سمك��ي داخل البح��ر (الأقفا�ص
البحري��ة) وبرنام��ج تطوي��ر املفرخ��ات م��ع
توفري طاق��ة �شم�سي��ة� ،إ�ضاف��ة للح�صول على
متويل مل�شروع �إن�شاء خمترب رطب.

عام دعم المزارع
و�أطلق��ت وزارة الزراع��ة� ،أن الع��ام احل��ايل
 2019هو عام دعم املزارع وحماية امل�ستهلك،
وذل��ك عم ًال ب�سيا�ساتها املتبعة يف تعزيز املنتج
الوطني ،وتوفريه للم�ستهلك ب�أف�ضل جودة.
وق��ال وكيل ال��وزارة د� .إبراهيم القدرة خالل
برنام��ج لقاء مع م�سئ��ول والذي نظم��ه املكتب
الإعالم��ي احلكوم��ي� ،أن مو�س��م الأمط��ار يف
فل�سط�ين لهذا العام يب�شر مبو�سم زراعي �أف�ضل
ينع�ش املزارعني و�أرا�ضيهم.
و�أو�ض��ح الق��درة �أن��ه ورغ��م �س��وء الأو�ض��اع
االقت�صادي��ة واعت��داءات االحت�لال الت��ي ال
تتوق��ف عل��ى قطاع غ��زة ب�شكل ع��ام والقطاع
الزراع��ي ب�ش��كل خا���ص ،ورغ��م حمدودي��ة
امل�ساح��ة الزراعي��ة املت��اح زراعته��ا والت��ي ال
تزي��د ع��ن  170000دمن� ،إال �أن غ��زة تتب��و�أ
مكان��ة متقدم��ة يف املهن��ة الأب��رز �أال وه��ي
الزراع��ة ،ك��ون �أر�ضه��ا خ�صبة ت�صل��ح للعديد
من الزراع��ات املتنوعة من خ�ض��روات وفواكه
وحما�صي��ل حقليه ،مم��ا �أهلها ان تتقل��د مقام ًا
متقدم ًا يف ت�صدير اخل�ضروات لأ�سواق ال�ضفة
املحتلة ،والأ�سواق العربية والأوروبية �أي�ض ًا
و�أ�ش��ار �إىل �أن حج��م الت�صدي��ر م��ن منتج��ات
قط��اع غ��زة الزراعي��ة املتنوع��ة لع��ام 2018
املا�ضي بلغ (� 40ألف طن) ،بقيمة مالية تقدر
امل�صدرة
 40مليون دوالر ،حيث �أن اخل�ضروات ّ
تقارب ع�شرة �أ�صناف.
و�أ�ش��ار الق��درة �إىل جه��ود ال��وزارة يف �إط��ار
حماي��ة الرثوة احليوانية بالقطاع ،فقد قامت
الطواق��م الفني��ة م��ن خ�لال الإدارة العام��ة
للخدم��ات البيطري��ة ب�إت�لاف قراب��ة ()30
ر�أ���س من الأبقار غري �صاحل��ة لال�ستهالك ،و�أن
ق��رار الإع��دام والإتالف جاء بع��د حتذيرات
عديدة للتجار واملرب�ين بعدم ال�سماح ب�إدخال

الأبق��ار الغ�ير مطابق��ة ل�ش��روط اال�ست�يراد
وال�شروط ال�صحية.
و�أ�ض��اف الق��درة� ":إن الإج��راءات املتبع��ة
الت��ي �أقرتها الوزارة حتم��ي الرثوة احليوانية
وت�ضمن �سالمتها م��ن كافة الأمرا�ض ،وتطبيق
ال�شروط واملعاير ال�صحية يف عمليات الإدخال
من املعابر ،وبالتايل حماية امل�ستهلك" ،مطالب ًا
التج��ار واملرب�ين االلتزام باملعاي�ير وال�شروط
الفني��ة للإدخ��ال ،و�أن ال��وازرة لن تته��اون �أو
تت�ساهل يف تطبيقها.

معيقات واحتياجات
وتواج��ه الإدارات العام��ة ب��وزارة الزراع��ة
بغ��زة العدي��د م��ن املعيق��ات ،والت��ي تتمثل يف
نق���ص الكادر العامل يف كاف��ة الإدارات العامة
يف الوزارة ،واحلاجة �إىل تعيني موظفني جدد
متخ�ص�ص�ين (موظف�ين يف املخت�برات� ،أطب��اء
بيطري�ين ،مهند�س�ين زراعي�ين متخ�ص�ص�ين يف
كاف��ة املج��االت الزراعي��ة� ،إداري�ين ،عم��ال
دائمني وفنيني يف امل�شاتل).
كما تع��اين الوزارة من االنقط��اع املتكرر للتيار
الكهرب��ي وعدم كفاءة نظام الطاقة ال�شم�سية
نظ�� ًرا حلاجته لتغي�ير البطاريات ،ي���ؤدي �إىل
ت�أخ��ر �إجن��ازات املخت�برات وتوقفه��ا �أحيا ًن��ا
(خمترب الأن�سج��ة ،خمترب املبي��دات) ،و�أي�ضا
تعط��ل عدد من �سي��ارات ال��وزارة وعدم وجود
ميزانية كافية لإ�صالحها.
وحتت��اج الإدارات العام��ة بال��وزارة لدعمه��ا
لوج�ستي��ا ب��ـ (�أجه��زة حوا�سي��ب ،طابع��ات،
ماكين��ات ت�صوي��ر ،فواتري حكومي��ة ،كامريات
لتوثي��ق العم��ل املي��داين� ،سي��ارات للعم��ل
امليداين) نظ ًرا للنق�ص احلاد بها وت�أخر �إجناز
املهام ب�سبب عدم توفر جزء كبري منها.
كم��ا حتت��اج لتوف�ير دورات تدريبي��ة وبرام��ج
تطويري��ة وتن�شيطي��ة داخ��ل وخ��ارج الب�لاد
للم�ساهمة يف حت�سني كف��اءة املوظفني يف �أداء
مهامه��م .وتطم��ح ال��وزارة للعمل عل��ى تطوير
الكادر الفن��ي والإداري و�إمداد ال��وزارة بكادر
جدي��د ،وتفعي��ل ال�ضغ��ط واملنا�صرة م��ن �أجل
دع��م حق��وق املزارع�ين ،والعم��ل عل��ى و�ض��ع
القط��اع الزراعي �ضم��ن �أولوي��ات احلكومة يف
التمويل واخلدمات والتوظيف.
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"اإلعالم" تنظم ندوة بعنوان "تقيي
غزة  -الر�أي
نظم��ت وزارة الإع�لام – املكت��ب
الإعالم��ي احلكوم��ي الي��وم اخلمي���س
ن��دوة حواري��ة بعن��وان "تقيي��م الواقع
الفل�سطين��ي لع��ام 2018م" �سيا�سي�� ًا
واقت�صادي�� ًا واجتماعي�� ًا ،يف مقر الوزارة
وبح�ض��ور نخبة من ال�صحفيني واملحللني
ال�سيا�سي�ين وم�ؤ�س�س��ات املجتم��ع امل��دين
واملخاتري.
الو�ض��ع ال�سيا�سي الداخل��ي وانعكا�ساته
خارجي ًا-:
حت��دث الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�س��ي د.
تي�س�ير حمي�س��ن ع��ن الو�ض��ع ال�سيا�س��ي
وانعكا�سات��ه خارجي�� ًا خ�لال ع��ام
2018م ع��ن ق��رارات ملنظمة التحرير
الفل�سطيني��ة مل تك��ن حم��ل اعتبار لدى
قي��ادة ال�سلط��ة وكل الق��رارات كان��ت
ت�صب �ضد قطاع غزة وعقوبات متزايدة
.
و�أو�ض��ح الكات��ب واملحل��ل ال�سيا�سي على
�أن امل��زاج الع��ام ميك��ن �أن ي�ؤث��ر عل��ى
الواقع ال�سيا�سي حي��ث �أن الواقع عبارة
ع��ن مزي��ج م��ن املهان��ة والذل��ة ،وهم ما
نطالعه على �أر�ض الواقع ومن متابعاتنا
لو�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي عل��ى
�شكل ارت��دادات تعبريية ت�صيب عقولنا
بال�شل��ل والالعقالنية والتي كان �آخرها
ما جرى من قطع رواتب املوظفني ،وذوي
ال�شهداء ،والأ�سرى ،وا�ست�شهاد �أ�سرانا يف
�سج��ون االحت�لال ،الفت�� ًا �إىل �أن امل�آ�ساة
تتملكنا وت�ضفي بظاللها لكيفية تناولنا
لكل م��ا يج��ري عل��ى امل�ست��وى ال�سيا�سي
و�سنح��اول �أن نتحلى ب�ش��يء من التفا�ؤل
ونق��ول �إنن��ا مازلن��ا ن��راوح مكانن��ا يف
الق�ضاي��ا ال�سيا�سي��ة ومل نتق��دم خط��وة
واحده للأم��ام يف حني �أن الواقع الفعلي
م��ا ه��و �إال �سيا�س��ة انحدار وتده��ور �أثر
ب�شكل �أ�سا�سي على امل�ستوى اخلارجي.
وب�ين حمي�سن �أن��ه ميكن اجم��ال الو�ضع
ال�سيا�س��ي من خ�لال عدة حم��اور بد�أها
باحلديث عن امل�صاحلة الداخلية ،حيث
�شهد عام  2018انعقاد عدة اجتماعات
لإمت��ام امل�صاحل��ة والت��ي مل تكتم��ل ب��ل
�أن الأزم��ة الداخلي��ة �أ�صبح��ت �أك�ثر
ح��دة ،وعل��ى الرغم م��ن �إق��رار ال�سلطة
بانه��ا ا�ستلم��ت كل �ش��يء لك��ن املمار�س��ة
ال�سيا�سي��ة كان��ت عب��ارة ع��ن حال��ه من
االن�سح��اب التام ع��ن دف��ع ا�ستحقاقات
ال�شراكة ال�سيا�سية ورف�ضها.
و�أ�ش��ار حمي�س��ن �إىل زي��ادة ح��دة
الإج��راءات العقابي��ة ب�ش��كل وا�ض��ح ما
�سب��ب ت�أثريا على امل�ست��وى اخلارجي من
خ�لال تراج��ع حال��ة اال�سن��اد ال��دويل
للق�ضي��ة الفل�سطيني��ة ،وتقلي���ص
م�ساع��دات الأون��روا ،الوق��ف الأمريكي
لدع��م ال�سلط��ة مالي��ا ،وغريه��ا م��ا دفع
�أن تق��دم �إ�سرائيل عل��ى تد�شني م�سارات
للتطبي��ع العرب��ي يف املنطق��ة ،وم��ا تاله
م��ن ركاك��ة و�ضع��ف يف خط��اب ال�سلطة
�أم��ام الأمم املتح��دة حي��ث كان الرئي�س

حمم��د عبا���س عدوانيا مع �أبن��اء �شعبه
ومتناغم��ا م��ع الع��دو وه��و م��ا ا�س��اء
للق�ضي��ة عل��ى امل�ست��وى ال��دويل ،وهو ما
يع��د ا�ستفراد ًا �سيئ��ا باحلكم ،وال خالف
عل��ى �أن �إ�سرائي��ل ا�ستف��ادت م��ن حال��ة
االنق�سام.
وا�ستط��رد حمي�س��ن ح��ول الإ�شكالي��ات
الت��ي تط��ال م�ؤ�س�سات النظ��ام ال�سيا�سي
الفل�سطيني وه��و �سبب اخلالف حيث مل
تك��ن عن من�أى م��ن االخت�لال ،وكيف �أن
التعام��ل معه��ا بطريقة انتقائي��ة ،ويتم
تعبئة مقاعده��ا بطريقة "�شطرجنية"
تخ��دم ال�سيا�س��ات اخلا�ص��ة بدائ��رة
الرئا�س��ة وبالت��ايل مل ت��كل جمي��ع
الق��رارات ال�ص��ادرة عنه��ا حم��ل اعتبار
م��ن القيادة مم��ا �أ�ضعف قيمته��ا وقوتها
وبالت��ايل منح لإ�سرائيل القوة يف اتخاذ
خطواتها وقراراتها وخطابها �أمامنا.
وعرج حمي�س��ن على ا�ستم��رار العقوبات
املفرو�ض��ة عل��ى القط��اع ،ومل يقت�ص��ر
الأم��ر عل��ى املوظف�ين فق��ط ب��ل اط��ال
كذلك �أ�سر ال�شهداء والأ�سرى واجلرحى
يف �سجون االحت�لال .وكان يفرت�ض �أنه
مهما بلغت ذروة اخل�لاف ال�سيا�سي �أن ال
ت�صل لهذا احلال.
ويف ذات ال�سي��اق ،حت��دث حمي�س��ن
ع��ن م�س�يرات الع��ودة وك�س��ر احل�ص��ار
فع��ل وطن��ي ه��دف لتحري��ك الق�ضي��ة
الفل�سطينية وتقوي�ض احل�صار املفرو�ض
على غزة وهو م��ا متيز بالتفاف ف�صائلي
و�شعب��ي كبري ورغ��م القم��ع الكبري الذي
مار�سه االحتالل على االف املتظاهرين.
وق��ال�" :إن امل�س�يرات كان��ت نقله نوعية
يف جم��ال املقاوم��ة و�أعاده��ا لقم��ة
الق�ضايا ال�سيا�سة ومنحها القوة لتت�صدر
الئحة االعالم الغربي وبالتايل احراج
االحت�لال ،وت�أجي��ل اع�لان م��ا ي�سم��ى
ب�صفقة القرن".
م��ن جانب��ه عق��ب الكات��ب واملحل��ل
ال�سيا�س��ي ح�س��ن عب��دو ع��ن املح��ور
الأول ح��ول الو�ض��ع ال�سيا�س��ي الداخلي
وانعكا�سات��ه خارجي�� ًا �أن ح��ال الو�ض��ع
ع��ام 2018م �أنه متيز بانهي��ار متوا�صل
وم�ستم��ر وال يوج��د م�ؤ�ش��ر توق��ف هذا
االنهي��ار  ،م�ش�ير ًا �أن الع��ام املا�ض��ي حمل
نقا�ش يف ظل زيادة املخاطر والتحديات
يف ظل تراجع اخليارات املطروحة.
و�أ�ضاف �أن انهيار النظام العربي وم�س�ألة
التطبي��ع والتحال��ف م��ع االحت�لال �أثر
�سلب ًا على الق�ضية الفل�سطينية  ،مو�ضح ًا
�أن ع��ام  2017كان مفع��م بالآم��ال يف
ق�ضية امل�صاحلة ولكن عام � 2018أثبت
بع��دم ج��دوى م�س��ار امل�صاحل��ة وبداي��ة
� 2019أُخذت يف بدايته قرارات �صعبة
منه��ا قط��ع الروات��ب  ،وح��ل الت�شريعي
 ،و�سح��ب املوظف�ين ع��ن مع�بر رف��ح يف
ر�سال��ة وا�ضحة بانع��دام فر�صة حتقيق
امل�صاحلة الفل�سطينية.
و�أك��د عب��دو �أن الهيمن��ة عل��ى مفا�ص��ل
النظ��ام الفل�سطين��ي م��ن قب��ل ال�سلط��ة

الفل�سطيني��ة وجتدي��د اللجن��ة
التنفيذي��ة وقي��ادة املنظم��ة وترتي��ب
قي��ادة جدي��دة قادم��ة  ،و�أن النظ��ام
احل��ايل �شم��ويل وحتك��م نظ��ام الف��رد ،
م�ضيف ًا �أن قطاع غزة غري قابل لالندماج
ال�سيا�س��ي يف ظ��ل احل�ساب��ات التي ت�شري
�أن قط��اع غزة خ��ارج نط��اق ال�شرعية ،
و�أن النظ��ام الفل�سطين��ي ه��رم وق��دمي
وبحاج��ة للتجدي��د والرئي���س عبا���س
�سيتخ��ذ مزي��د ًا م��ن االج��راءات خالل
الفرتة القادمة.
وذك��ر �أن جه��ود حرك��ة حما���س
للم�صاحلة وانهاء احل�صار كانت وا�ضحة
يف ع��ام 2018م  ،بتجاوبها مع الراعية
للم�صاحل��ة م�صر من خالل ح��ل اللجنة
الإداري��ة وت�سلي��م املعاب��ر ،اال �أن كل
اجله��ود الرامي��ة للم�صاحل��ة ب��اءت
بالف�شل وال�سلطة تن�صلت من العديد من

التفاهمات التي مت التوقيع عليها .
وبني عبدو �أن م�سريات العودة هي وليدة
التج��ارب ال�سابقة و�أح��دث تغري جذري
يف الق�ضي��ة الفل�سطيني��ة عل��ى امل�ست��وى
العربي والدويل  ،مطالب ًا مبراجعة م�سار
م�س�يرة الع��ودة و�إعادة تقيي��م امل�سريات
يف اجتاه�ين الطابع ال�سلمي املنوط بها ،
واالبقاء على اهداف هذه امل�سريات دون
الرتاجع عن فكرتها الرئي�سية.
اجلان��ب االقت�ص��ادي :امل�ؤ�ش��رات
االقت�صادي��ة خ�لال الع��ام وا�ست�ش��راف
امل�ستقبل-:
م��ن جهت��ه ا�سته��ل اخلب�ير يف ال�ش���أن
االقت�صادي د� .سمري �أبو مدللة احلديث
ح��ول الواق��ع االقت�ص��ادي و�أن��ه ال�شغل
ال�شاغ��ل ملا له من �أولوية ال تنف�صل على
الواق��ع ال�سيا�س��ي وت�ؤث��ر عل��ى اجلان��ب
االجتماع��ي لأي جمتم��ع كان ،مبين��ا �أن

الواق��ع الفل�سطين��ي عموم��ا وم��ا يحدث
يف غ��زة خ�صو�ص�� ًا م��ن الآف املوظف�ين
مم��ن اقتطع��ت رواتبه��م ،وتقلي�ص ن�سب
�ص��رف الروات��ب ،وم��ن مت حتويلهم على
بند قانون التقاعد االجباري ،وما تالها
من �إج��راءات� ،إ�ضاف��ة للأزمات اليومية
وح�ص��ار القط��اع اخلا���ص م��ا �أدى لنم��و
�سلب��ي من��ذ  2014حتى و�ص��ل ل ،%-6
م��ع تراج��ع دخ��ل الف��رد يف غ��زة بينما
عل��ى النقي���ض كانت الزي��ادة على دخل
الأفراد يف مدن ال�ضفة الغربية.
و�أ�ض��اف �أن كل م��ا �سب��ق �أدى لتده��ور
م�أ�س��اوي للأو�ض��اع يف قط��اع غ��زة من��ذ
ب��دء احل�ص��ار ع��ام  ،2007وم��ا تاله��ا
م��ن ع��دة ح��روب كان له��ا انعكا�س��ات
متع��ددة عل��ى الواق��ع االجتماع��ي �أدى
لزي��ادة ن�سب الفق��ر والبطالة ،وتراجع
قط��اع اخلدم��ات وقط��اع الزراع��ة،
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وو�ص��ول البطالة مل�ستوي��ات عالية جدا
 54%يف قط��اع غ��زة ،بينما يف ال�ضفة
 ،19%وارتف��اع ن�سب��ة الفق��ر يف غ��زة
اىل اجم��ايل م��ا ن�سبت��ه  ،53%و 33%
يعانون من فقر مدقع.
و�أكم��ل د� .أب��و مدللة هناك حم��ور �آخر
مهم وهو امل�ؤ�شرات امل�صرفية حيث بلغت
جمم��وع الودائ��ع 12يف غ��زة وال�ضف��ة،
منها  1.170.000يف غزة.
وهن��اك م�شكل��ة ت�سهي�لات القرو���ض
وال�شي��كات املع��ادة حيث بل��غ الرتاجع لـ
 85مليون دوالر �شيك معاد وهذا انعكا�س
لالزم��ات التي حدثت ،ك�أزم��ة الرواتب،
وتراج��ع القط��اع اخلا���ص ،وتراج��ع
قط��اع االعمال ،وع��دم ايف��اء املوظفني
بال�شي��كات والدي��ون ب�سب��ب �أزماته��م،
وم�ش��اكل رواتب موظف��ي اجلامعات ،كل
هذه الأزمات �أدت لرتاكمات متتالية.

�إ�ضاف��ة لرتاج��ع امل�ساع��دات االمريكية
للأون��روا و�أث��ره عل��ى برام��ج ت�شغي��ل
الوكال��ة ،ورغ��م تغطي��ة دول اخللي��ج
بت�سدي��د ج��زء م��ن االحتياج��ات �إال
�أن الأم��ر يف حقيقت��ه يعت�بر تغطي��ة
النفق��ات وامل�ساع��دات م��ن دول عربي��ة
خماط��رة حي��ث �أن املجتم��ع ال��دويل
يخل��ي م�سئوليت��ه عن الالجئ�ين ويهدف
لتحويله��ا ملنظم��ة عربي��ة وه��ذا ل��ه
م�ؤ�شرات �سلبية جدا.
وي�ؤك��د د� .أبو مدللة �أنه ال توجد حلول
اقت�صادي��ة بل احللول الفعلية �سيا�سية،
وه��دا ال ي�ؤث��ر على حرك��ة حما�س لعله
ي�ضي��ق قلي�لا وي�ضي��ق اجلباي��ة لكن من
يعاين هو املواطن فقط .
من جنب��ه عقب رئي�س حتري��ر �صحيفة
االقت�صادي��ة حمم��د �أب��و جي��اب فيم��ا
يخ���ص املح��ور الث��اين يف اجلان��ب

االقت�صادي حول امل�ؤ�شرات االقت�صادية
خ�لال الع��ام وا�ست�ش��راف امل�ستقب��ل �أن
االح�صائي��ات احلكومي��ة ال�ص��ادرة
عنه��ا ال تعرب ع��ن الواقع �ضم��ن النتائج
املطلوبة غري دقيقة و�صحيحة.
و�أو�ض��ح �أن ظاه��رة ال�شي��كات املرجع��ة
�أ�ض��رت اجلهاز امل�ص��ريف و�أث��رت �سلب ًا يف
ظ��ل اعتب��ار الورق��ة امل�صرفي��ة مهم��ة
و�أنه��ا تعاين غي��اب الثقة عل��ى امل�ستوى
التج��اري واحليات��ي والت��ي متث��ل حالة
خطرية م��ن غي��اب ال�سيا�سي��ات والوعي
وف�ش��ل اقت�ص��ادي وا�ض��ح عل��ى امل�ست��وى
احلكومي يف غزة.
و�أ�ض��اف �أبو جي��اب �أن �سل�سلة اجراءات
طويل��ة للمنت��ج امل�ستورد م��ن اخلارج من
خالل و�سطاء يف ظ��ل  16م�صنع موجود
حايل  ،ي�ؤدي لت�شغيل الأيدي العاملة يف
خمتلف القطاعات الزراعية والتجارية

وال�صناعية  ،مو�ضح ًا �أن النظام امل�صريف
�ساه��م يف الو�ص��ول اىل املرحلة احلالية
االقت�صادية ال�صعب��ة وانعدام ال�سيولة
النقدية بلغ��ت ن��درة  130مليون دوالر
قبل العقوبات املفرو�ضة على قطاع غزة
م��ن قب��ل ال�سلط��ة الفل�سطيني��ة والذي
�ساهم يف حرمان ال�سوق الفل�سطيني.
و�أ�شار �أن اخل�صوم��ات التي طالت رواتب
موظف��ي ال�سلط��ة يف قطاع غ��زة بن�سبة
� 50%ساه��م يف تدم�ير االقت�ص��اد
الفل�سطين��ي ج��راء القرو���ض من خالل
البن��وك  ،كم��ا �أن ارتف��اع �أ�سع��ار ال�شقق
وال�سي��ارات امل�ستوردة م��ن اخلارج �شكلت
ن�سبة  90%يف ظل غياب حكومي وا�ضح
م��ن خالل احل��د من اال�ست�يراد وحماية
االقت�صاد الداخلي.
وب�ين �أن العديد م��ن ال�شركات التجارية
�أغلق��ت �أبوابه��ا و�سرح��ت الآلآف
املوظفني يف ظ��ل الأو�ض��اع االقت�صادية
ال�صعبة  ،م�ضيف�� ًا بغياب الدور احلكومي
م��ن خالل تق��دمي ت�سهي�لات اقت�صادية
ورفع ال�ضرائب والذي ي�ساهم يف حت�سني
الو�ض��ع االقت�ص��ادي واملعي�ش��ي يف قطاع
غ��زة يف ظ��ل وج��ود قطاع��ات �صناعية
وجتارية وزراعية مهم
وح��ذر �أب��و جياب م��ن خط��ورة االو�ضاع
االقت�صادي��ة القادم��ة والت��ي ت�ش��كل
هيمن��ة عقوب��ات ذكي��ة تط��ال �أركان
احلي��اة االقت�صادي��ة بغ��زة ال�صح��ة
والتعلي��م والبلدي��ات مم��ا �سي�ش��كل
منظوم��ة تدمريي��ة قادمة  ،م�ش�ير ًا �إىل
هجرة ر�ؤو�س الأم��وال ب�أموالهم و�إغالق
م�صانعه مما �سي�ؤدي �إىل تدير االقت�صاد
الفل�سطيني .
اجلان��ب االجتماع��ي :م�ؤ�ش��رات الواقع
االجتماعي خالل العام 2018م-:
م��ن جانب��ه �ش��دد املخت���ص يف ال�ش���أن
االجتماع��ي د� .سم�ير زق��وت عل��ى �أن
العملي��ة فيم��ا يخ���ص م�ؤ�ش��رات الواقع
االجتماع��ي خ�لال الع��ام 2018م
مرتابط��ة وال ميك��ن ف�ص��ل الناحي��ة
االجتماعي��ة ع��ن االقت�صادي��ة
وال�سيا�سي��ة ،الفت�� ًا �إىل وج��ود �إ�شكالية
خط�يرة تتمث��ل يف �أن اجلمي��ع يتناولون
احلدي��ث ح��ول امل�ش��اكل الفل�سطيني��ة
وك�أنن��ا نعي�ش �ضمن حدود دولة م�ستقلة
ومرتابط��ة ميك��ن ان يك��ون فيه��ا تنمية
اقت�صادي��ة ،لك��ن يف واق��ع الأم��ر نح��ن
دول��ة حمتل��ة تعر�ضن��ا لث�لاث ح��روب
و�أمورنا لي�ست طبيعية البتة،
وا�ست�شهد بتدوين��ه للنا�شطة الفرن�سية
اوليفيا زميور تق��ول فيها" :ان الأطفال
والنا���س يف غ��زة ميوت��ون بال�سرط��ان
الن ال��دول الغربية ال يري��دون حما�س
يف �س��دة احلك��م" ،وه��ذه جمل��ة حتم��ل
م�ضمونا يف بالغ اخلطورة.
وي��رى د .زقوت �أن العام املن�صرم 2018
�أ�س��و�أ م��ن ع��ام  2014رغ��م م��ا تخل��ل
الأخ�ير م��ن ث�لاث ح��روب ،لك��ن بلغ��ت
العقوب��ات عام  2018لذروته��ا ما فاقم

امل�ش��كالت ال�سيا�سي��ة واالقت�صادي��ة
وبالتايل االجتماعية.
ويف �سي��اق مت�ص��ل ،حت��دث د .زق��وت م��ا
ي�سبب��ه غياب االب وال��ذي ميثل وجودة
قيم��ة عالية يف بناء الأ�س��رة �سواء كان
غياب��ه ه��ذا باال�ست�شه��اد ،او بال�سج��ن،
او ب�سب��ب البطال��ة وه��و قيمت��ه عالي��ة
فاالب��ن ين�ش�أ يف ا�سرة مفكك��ة .ومعرج ًا
عل��ى �س��و�أة ما ح��دث من اقتت��ال داخلي
�أدى النق�س��ام م��زدوج عل��ى امل�ست��وى
الر�أ�س��ي �أدى حلكومت�ين ،و�آخ��ر افق��ي
عل��ى امل�ست��وى االجتماعي جعلن��ا ن�شهد
خالف��ات ب�ين الأخ��وة عل��ى خلفي��ة
االنتماء لف�صيلني �سيا�سيني خمتلفني.
وخل���ص د .زق��وت �إىل �أن كل م��ن فر���ض
العقوب��ات ،واحل�صار ،واتفاقي��ة �أو�سلو،
واتفاقي��ة باري�س جميعها �أم��ور جعلتنا
جمتمع��ا م�شوه��ا �سيا�سي�� ًا واقت�صادي�� ًا
واجتماعي ًا ،حيث تفاقمت لدينا ظاهرة
�أطف��ال ال�ش��وارع واملت�سول�ين ،وارتف��اع
ن�سب��ة الط�لاق م��ن  7%اىل ،% 18
وم�شكلة االغرتاب النف�سي واالجتماعي
ل��دى ال�شب��اب وع��دم ال�شع��ور باالنتماء
للمجتمع والرغبة امللحة يف الهجرة.
ب��دوره عق��ب م�صطف��ى �إبراهي��م م��ن
الهيئ��ة امل�ستقل��ة حلق��وق الإن�س��ان يف
املح��ور الثالث ع��ن اجلان��ب االجتماعي
وم�ؤ�ش��رات الواق��ع االجتماع��ي خ�لال
الع��ام 2018م �أن حال��ة حقوق االن�سان
الفل�سطين��ي مرتدي��ة من��ذ ع��ام 2007
وحت��ى اللحظ��ة وتعرب عن امل���س بحالة
االن�سان ككل.
و�أ�ض��اف �أن احلقوق ال�سيا�سية كاحلق يف
احلياة  ،حي��ث مت ر�صد حاالت االنتحار
وذل��ك بالتوا�صل م��ع اجلهات احلكومية
املخت�ص��ة  ،م�ش�ير ًا �أن حم��االت االنتحار
من�ش��رة داخ��ل املجتم��ع يف ظ��ل غي��اب
ال�سيا�س��ات والتده��ور ،مو�ضح�� ًا احل��ق
يف احلري��ة اجل�سدي��ة  ،وج��ود ح��االت
التعذي��ب م�ستمر يف ظ��ل ارتكاب جرائم
داخ املجتم��ع واملطل��وب ا�ص�لاح وت�أهي��ل
م��ن قب��ل اجله��ات املخت�ص��ة وكذل��ك
احلرية ال�شخ�صي��ة و�أن قانون اجلرائم
االلكرتوني��ة يخال��ف القان��ون ويخالف
حرية الر�أي والتعبري.
و�أ�شار �أن القانون كفل التجمع ال�سلمي لأي
مواطن وله احلق يف ذلك يف ظل الت�ضييق
احل��ايل واال�ستدع��اءات يف ال�ضفة وغزة
من قب��ل الأجه��زة الأمنية  ،كم��ا وتطرق
�إىل رزم��ة م��ن احلق��وق االقت�صادي��ة
وتوفري العمل والوظائف وال�سكن وحرية
التنقل وال�سفر والعالج باخلارج واحلق يف
ال�سكن واحلق يف مياه نظيفة.
و�أ�ض��اف �إبراهي��م �أن جمل��ة حق��وق
االن�س��ان وت�أثرياته��ا اخلط�يرة عل��ى
م�ستوى احلق��وق والذريعة هي االنق�سام
ال�سيا�س��ي ت�ش��كل داف��ع هام للدف��اع عن
احلق��وق وتوفري املتطلب��ات والعمل على
احل��د م��ن االنته��اكات ومعاجلتها بطرق
قانونية.
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الصيفي لـ"الرأي":
بإمكان أهالي غزة
التسجيل للعمرة

غزة  -الر�أي
ق��ال وكي��ل وزارة الأوق��اف وال�ش���ؤون الديني��ة د.ح�س��ن
ال�صيف��ي �إن��ه �أ�صبح ب�إم��كان �أهايل قطاع غ��زة الت�سجيل من
�أج��ل �أداء منا�س��ك العمرة يف الديار احلجازي��ة بعد انقطاع
ملدة �أربع �سنوات.
و�أ�ش��ار ال�صيف��ي يف حدي��ث هاتف��ي لـ"ال��ر�أي" م�س��اء الي��وم
الأربع��اء �إىل �أن وف��د ال��وزارة عاد �أم�س من م�ص��ر بعد �إمتام
الإج��راءات املتعلق��ة بتمك�ين �أهايل غ��زة من ال�سف��ر لأداء
العم��رة ،حيث ُت��رك الإع�لان لل�سف��ارة كونها متث��ل م�صالح
ال�شارع الفل�سطيني مب�صر.
و�أ�ض��اف "ن�ستطيع الآن �أن نب�شر �أه��ايل غزة مبوعد حقيقي
لأداء العم��رة" ،م� ً
ؤك��دا �أنه��م كان��وا حري�صني عل��ى م�صلحة
الأه��ايل ويف جتنيب ذلك امللف �أي �سج��ال �سيا�سي باعتباره
ُن�س��ك ديني .ون��وه �إىل �أن ل��دى الوزارة �آلي��ة ناظمة ل�ضبط
عملي��ات الت�سجي��ل ،م��ن �أجل ت�لايف حاالت الن�ص��ب والعمل
غ�ير القانوين ،مبي ًنا �أن الت�سعرية �ستكون قريبة من الأعوام
املا�ضي��ة م�صحوب��ة بزي��ادة قليل��ة ومقبول��ة له��ا �أ�سبابه��ا
املنطقية.
و�أو�ض��ح ال�صيفي �أن الأ�سعار الفلكي��ة للت�سجيل للعمرة التي
كان البع���ض يُروج له��ا خالل الفرتة املا�ضي��ة �أ�صبحت خلف
جزءا
الظهور ولن يتم العمل بها ،م�شددًا �أن �سعر العمرة كان ً
م��ن احل��وار يف القاهرة ،حيث مل نقب��ل ب�أ�سع��ار فلكية ُتثقل
كاهل الأهايل.

لتعزيز التواصل وزيادة الوعي المجتمعي بقضايا البلدية

العالقات العامة في بلدية غزة تنفذ أنشطة مختلفة خالل العام 2018
غزة -الر�أي
نف��ذت دائرة العالق��ات العامة والإعالم يف
بلدي��ة غ��زة� ،أن�شطة �إعالمي��ة وجمتمعية
خمتلف��ة خ�لال الع��ام املن�ص��رم ،2018
�ضم��ن جهوده��ا لتعزي��ز التوا�ص��ل م��ع
املجتم��ع ،وزي��ادة الوع��ي املجتمع��ي جت��اه
ق�ضاي��ا البلدي��ة ،وتعزيز العم��ل الت�شاركي
م��ع املواطن�ين يف املدينة ،وحتقي��ق �سيا�سة
البلدي��ة بزي��ادة االنفت��اح عل��ى املجتم��ع،
ومتك�ين فئات املجتم��ع املحل��ي املختلفة من
امل�شاركة يف �صنع القرار .
وذك��رت الدائ��رة يف تقريرها ال�سن��وي� ،أن
جهوده��ا ترك��زت عل��ى حتقي��ق ال�سيا�س��ة
العام��ة للبلدي��ة و�أهدافه��ا جت��اه املجتم��ع
املحلي ومتثل��ت يف؛ تو�صيل ر�سال��ة البلدية
للمواطن�ين يف املدين��ة م��ن خ�لال ن�ش��ر
م��واد �إعالمي��ة و�إر�شادي��ة ع�بر و�سائ��ل
الإع�لام املختلف��ة ،وتعزي��ز العالق��ة ب�ين
البلدي��ة واملواطن�ين يف املدين��ة م��ن خالل
الأن�شط��ة املجتمعي��ة املختلف��ة الت��ي مت
تنظيمه��ا ،وتعزي��ز دور املواطنني يف عملية
اتخ��اذ الق��رار يف الأن�شط��ة وامل�شاريع التي
تنفذه��ا البلدية م��ن خالل عق��د اللقاءات
الت�شاوري��ة ،وجل�سات امل�ساءل��ة املجتمعية،
واال�ستم��اع لأراء املواطن�ين و�شكاويه��م
وتو�صيله��ا ل�ل�إدارة العلي��ا يف البلدي��ة
واملجل�س البلدي .

أنشطة إعالمية
ويف جم��ال الأن�شط��ة الإعالمي��ة �أو�ضح��ت
الدائ��رة �أن الع��ام � 2018شه��د تط��ور ًا

ملحوظ�� ًا يف الأداء الإعالم��ي للبلدية وفقا
للخطة الإعالمي��ة التي و�ضعته��ا الدائرة،
حي��ث مت رف��ع ع��دد املتابع�ين ل�صفح��ة
البلدية بنح��و � 15ألف متابع جديد لي�صل
الع��دد الإجم��ايل للمتابع�ين ل��ـ � 75أل��ف
متاب��ع ،كم��ا مت رفع ع��دد املتابع�ين حل�ساب
البلدي��ة عل��ى تطبي��ق ان�ستغ��رام ،و�أي�ض�� ًا
مع��دل الو�صول حل�س��اب البلدية على موقع
التوا�ص��ل االجتماع��ي توي�تر ،وكذل��ك مت
تعمي��م �أخبار البلدية وا�ستقب��ال ال�شكاوي
عل��ى جمموع��ات ( وات���س �آب ) اخلا�ص��ة
يف البلدي��ة والت��ي ت�ضم فئ��ات خمتلفة من
املجتم��ع ومنه��ا� :صحفي�ين ،وق��ادة ر�أي،
وخمات�ير وخطب��اء م�ساج��د ،ومواطن�ين،
وفئات �أخرى من املجتمع .
و�أو�ضح��ت �أنه��ا ن�ش��رت خالل نف���س الفرتة
نح��و  274خ�برا خمتلف�� ًا يتعل��ق ب�أن�شط��ة
وخدم��ات البلدية ومت تعميمها على و�سائل
الإع�لام املختلف��ة ،و�أي�ض ًا نح��و  600مادة
�إعالمي��ة و�إر�شادي��ة خمتلفة عل��ى �صفحة
البلدي��ة على موق��ع التوا�ص��ل االجتماعي
( في���س ب��وك ) ،ورفع  46فيدي��و على قناة
البلدي��ة عل��ى اليوتي��وب ،و�إ�ص��دار عددين
مميزي��ن م��ن �صحيفة " هنا غ��زة " ،وكذلك
رف��ع مع��دل الو�ص��ول لأخب��ار البلدي��ة
ومن�شوراته��ا عل��ى �صفحته��ا عل��ى ( الفي�س
بوك ) ومواقع التوا�صل الأخرى .
وبين��ت �أن��ه مت �أي�ض�� ًا؛ التوا�صل م��ع و�سائل
الإع�لام املختلف��ة و�إمت��ام بالتن�سي��ق
الإعالم��ي له��ا م��ع جه��ات االخت�صا���ص يف
لبلدي��ة ،و�إنت��اج  41فيديو يتعل��ق ب�أن�شطة

البلدية ،وت�صوير و�أر�شفة نحو � 250ألبوم ًا
ون�شرها عل��ى ح�ساب البلدي��ة على موقع (
فليك��ر ) ،وت�صمي��م  12فات��ورة خدم��ات
�شهري��ة ،وجتهي��ز ت�صميم��ات �إر�شادي��ة
وتوعوية خمتلف��ة ون�شرها ،ومتابعة موقع
وتطبيق البلدية و�إدخال الأخبار املختلفة
عليه��ا ،بالإ�ضاف��ة �إىل جتهي��ز  12فات��ورة
�إلكرتوني��ة وحتميله��ا عل��ى موق��ع البلدية،
وت�سلي��م  12ك�ش��ف لق��راء الع��دادات م��ن
املواطن�ين وتن�سيقه��ا وت�سليمه��ا لق�س��م
ح�سابات امل�شرتكني يف البلدية لإدراجها يف
فاتورة اخلدمات .
وبين��ت �أن الأعم��ال �شمل��ت �أي�ض�� ًا؛ املتابعة
الإعالمية لأزمة بلدي��ات القطاع الناجمة
ع��ن احل�ص��ار الإ�سرائيل��ي املفرو���ض عل��ى
القطاع من حيث عق��د امل�ؤمترات ال�صحفية
وجتهي��ز البيان��ات ال�صحفي��ة اخلا�ص��ة
بذل��ك ،والتن�سي��ق والتوا�ص��ل الإعالم��ي
م��ع و�سائ��ل الإع�لام املختلفة لإب��راز �أزمة
بلديات القطاع  ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد مواد
�إعالمية وت�صامي��م انفوغرافية عن مراكز
وخدمات البلدية املختلفة ،وجتهيز بيانات
�إعالمي��ة للم�ؤمترات ال�صحفي��ة واللقاءات
التي يعقدها رئي�س البلدية.

تعزيز التواصل
ويف يتعل��ق بتعزي��ز التوا�ص��ل م��ع املجتم��ع
املحل��ي �أو�ضح��ت الدائ��رة �أنه��ا ع��ززت
�أن�شطته��ا املجتمعية املختلف��ة مع امل�ؤ�س�سات
واملواطن�ين وفئ��ات خمتلف��ة م��ن املجتم��ع
املحل��ي ،حيث مت متابع��ة  62كتاب ًا ون�شاط ًا

م��ع جل��ان الأحي��اء يف املدين��ة خا�ص��ة
باملواطن�ين ،وتنفي��ذ  32لق��اء ت�شبي��ك
م��ع م�ؤ�س�س��ات وفئ��ات جمتمعي��ة خمتلف��ة،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ  67مبادرة جمتمعية
وور�ش��ة عمل ،وعق��د  15لقاء ت�ش��اوري مع
املواطن�ين خا�ص��ة بامل�شاري��ع الت��ي تنفذها
البلدي��ة .وبين��ت �أنه مت �أي�ض�� ًا؛ تنفيذ 13
زي��ارة ميداني��ة جله��ات خمتلف��ة ،وعقد 9
لق��اءات تتعل��ق باخلط��ة الإ�سرتاتيجي��ة
اخلا�ص��ة يف البلدي��ة مب�شارك��ة جمتمعي��ة
وا�سعة ،وتنظي��م  4رحالت ماوراء اخلدمة
لفئات خمتلفة م��ن املجتمع لإطالعهم على
خدم��ات البلدي��ة ،وا�ستيع��اب  11متدرب��ا
للتطوع والتدريب يف الدائرة ،وعقد لقاءين
للبي��ت املفت��وح ملناق�ش��ة خدم��ات البلدي��ة
مب�شاركة جمتمعي��ة وا�سعة ،وتنفيذ وور�ش
جل�س��ات ا�ستم��اع خا�ص��ة ب��ذوي الإعاق��ة،
و�إقامة احتف��ال م�سابقة �شركاء  2للأفالم
الق�صرية للفائزين يف امل�سابقة.

متابعة الشكاوي
كم��ا �شمل��ت �أن�شط��ة الدائ��رة؛ ا�ستقب��ال
�ش��كاوي املواطن�ين وتزويده��م باملعلوم��ات
املتعلق��ة بخدم��ات البلدي��ة ،حي��ث كثف��ت
وحدة املعلومات وال�شكاوي التابعة للدائرة
جهودها من حيث زيادة حمطات اال�ستقبال
اخلا�صة بالوحدة �إىل  5حمطات ال�ستيعاب
وتلقي �شكاوي املواطنني ،وكذلك مت توحيد
قن��وات تلق��ي ال�ش��كاوي �إىل قن��اة واح��دة
فق��ط لتنظي��م عملي��ة ا�ستقب��ال ال�ش��كاوي
وحتويله��ا جله��ات االخت�صا���ص و�إع�لام

املواطنني بالردود عليها فور ورودها .
وبين��ت الدائ��رة �أن وحدة ال�ش��كاوي تلقت
خ�لال الع��ام  2018نح��و � 44أل��ف �إ�ش��ارة
خمتلف��ة م��ن املواطن�ين مت ت�صني��ف منه��ا
� 8315شك��وى وج��رى اال�ستجاب��ة لنح��و
 % 93منها ،ومت �إ�صدار  14تقرير ًا �شهريا
يتعلق ب�إح�ص��اءات ال�شكاوي ال�شهرية منهم
تقريري��ن ن�صف��ي و�سن��وي ،و 14تقري��را
�شهري�� ًا �أخر ًا يتعلق ب�أعمال �إدارات البلدية
املختلف��ة منه��م تقريري��ن ن�صف��ي و�سنوي،
كم��ا مت �إ�ص��دار من��اذج خا�ص��ة بال�ش��كاوي
والتوعي��ة والتوا�ص��ل م��ع املواطن�ين يف
املدين��ة ع�بر الر�سائل �أو االت�ص��ال املبا�شر
لإعالمهم بخدمات وت�سهيالت البلدية .
وبخ�صو�ص الأن�شطة والفعاليات الريا�ضية
التي تنظمها الدائرة� ،أو�ضحت الدائرة �أنها
ا�ست�ضافت عل��ى �أر�ض ملعب الريموك التابع
للبلدية  22مباراة كرة قدم �ضمن مباريات
ال��دوري الع��ام ،و 41مترين�� ًا لريا�ضية كرة
الق��دم ،و  136ن�شاط�� ًا ريا�ضي�� ًا على م�ضمار
اجلري الذي مت �إجنازه يف �أواخر العام .
و�أك��دت دائرة العالق��ات العام��ة والإعالم
�أنها توا�صل جهودها الإعالمية واملجتمعية
والأن�شط��ة املختلف��ة خ�لال الع��ام احلايل
لتطوي��ر العم��ل ،وحت�س�ين الأداء ،وزي��ادة
الوعي املجتمعي بخدمات البلدية املختلفة،
وتعزي��ز �سيا�س��ة البلدية بتعزي��ز االنفتاح
على املجتم��ع ،وتكري�س دور ال�شباب واملر�آة
وكاف��ة فئ��ات املجتم��ع الأخ��رى يف عملي��ة
اتخ��اذ الق��رار ،وتو�سي��ع دائ��رة العم��ل
الت�شاركي بني البلدية واملجتمع .

