
غزة-بسام العطار -الرأي:
تعزز  مستدامة  عمرانية  لبيئة  تعزيزًا 
أخذت  الفلسطيني،  المواطن  صمود 
في  واإلسكان  العامة  األشغال  وزارة 
وتخطيط  تنظيم  عاتقها،  على  غزة 
اإلسكان  مشاريع  وصيانة  وتشييد 
العامة  والمرافق  التحتية  والبنية 
والمواصفات  المعايير  أفضل  وفق 
المتاحة  للموارد  األمثل  باالستثمار 

والشراكة مع الجهات ذات الصلة.
وكيل وزارة األشغال العامة واإلسكان 
عن  لـ«الرأي«،  تحدث  سرحان  ناجي 
الوزارة  هذه  داخل  العمل  طبيعة 
المكتب  بمثابة  تعتبر  والتي  الهامة 
 ، الفلسطينية  للحكومية  االستشاري 
إعادة  عملية  في  الكبير  لدورها  نظرا 

اإلعمار وتوفير مساكن للفقراء.
األشغال  وزارة  إن  سرحان  وقال 

الوزارات  أكبر  من  واإلسكان  العامة 
إدارات عامة،  الفلسطينية، وبها تسع 
مبينا أن كافة األعمال االستشارية من 
تصميم وتخطيط ومقاوالت وعطاءات 

التتم إال من خالل هذه الوزارة.
على  أيضا  تقوم  الوزارة  أن  وأضاف 
والقوانين  النظم  وتحديث  إعداد 
ووضع  العمرانية،  والتشريعات 
الخاصة  والمعايير  المواصفات 

والتصميم  الحضري  بالتخطيط 
لإلسكان  واإلنشائي  المعماري 
واألبنية والمرافق والبنية التحتية بما 
يتفق مع الواقع االقتصادي والسياسي 

واالجتماعي.
والدراسات  بالبحوث  القيام  وأيضا 
الخاصة  والتطبيقية  النظرية  العلمية 
للتخطيط  المستمر  بالتطوير 
واإلنتاج والتنفيذ واإلشراف والمتابعة 

للمشاريع الهندسية ونشاطات الوزارة 
المختلفة.

مراقبة  على  تقوم  الوزارة  أن  وذكر 
في  يستخدم  منتج  وكل  المعدات 
والتي  والمشاريع،  البناء  عمليات 
والمؤسسات  الشركات  تنفذها 
الجاهز  الباطون  مصانع  مع  بالتعاون 

يمكن  ال  والتي  وغيرها، 
تحصل  حتى  تعمل  أن 
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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-فلسطين عبد الكريم
أمس  غزة  محافظات  شهدت 
واليوم أمطارا غزيرة صاحبها البرق 
الفرحة  أدخل  الذي  األمر  والرعد، 
القطاع  مزارعي  نفوس  في  واألمل 
الزراعية  لمحاصيلهم  جيد  بموسم 

التي حاصرها الجفاف والغبار.
زخات قوية ومتواصلة من األمطار 
أسهمت في تغيير األجواء المعبقة 
باألمراض والجفاف، وغسلت الغبار 
التي  المزروعات  حول  يلتف  الذي 
لطالما اشتاقت لرشقات طويلة من 

تلك األمطار الهاطلة من السماء.
خيرا  استبشر  قديح  خالد  المزارع 
تعيد  األمطار،  من  زخات  بسقوط 
التي  الزراعية  لمحاصيله  الحياة 
والكثير من  والغبار  الجفاف  كساها 

األتربة.
ويمتلك قديح أرضا زراعية في بلدة 

خزاعة، مزروعة بمحاصيل البندورة 
والبروكلي والبنجر والبازيالء، حيث 
الشتوية  محاصيله  بزراعة  يقوم 
أو  بشهر  الشتاء  فصل  موسم  قبل 

20 يوم.

استبشار بمياه المطر
يقول قديح في حديث لـ"الرأي": إن 
كثيرا،  عنهم  تخفف  األمطار  مياه 
حيث يضطر لشراء المياه من اآلبار 
نسبة  بها  يوجد  والتي  االرتوازية 
يؤثر  ما  وهو  الملوحة،  من  كبيرة 
على المحاصيل الزراعية وجودتها".

يقوم  األمطار  سقوط  حال  وفي 
تلك  بتجميع  قديح  المزارع 
ويتم  للزراعة،  برك  في  المياه 
اليها،  الحاجة  وقت  استخدامها 
مطالبا المؤسسات الداعمة للقطاع 

الزراعي بتوفير برك مياه لهم.

ويؤكد قديح أن المياه المالحة تؤثر 
وتسبب  الزراعية،  المحاصيل  على 
والنبات نفسه، كما  للتربة  أمراض 
إذا  أنه  موضحا  الجودة،  من  تقلل 
مياه  فإن  جيد،  الشتاء  موسم  كان 
األمطار التي يتم تخزينها تكفيهم 
الصيف  لمحاصيل  استعمالها  ويتم 

مثل الشمام والبطيخ.

تنقية للتربة وتعزيز 
للخزان

بغزة  الزراعة  وزارة  باسم  الناطق 
كمية  أن  أكد  البسيوني،  م.أدهم 
تأخرها  بعد  هطلت  التي  األمطار 
خالل شهر نوفمبر المنصرم يعطي 
لمحاصيل  خاصة  كبيرة  فائدة 
الشجيرية،  والمحاصيل  الحمضيات 
محصول  لزراعة  فرصة  يعطي  كما 

القمح.

وقال البسيوني في حديث لـ"الرأي": 
هطلت  التي  األمطار  فائدة  إن 
تكمن في تنقية التربة من األمالح 
داعيا  الجوفي"،  الخزان  وتعزيز 
المزارعين الى تجميع مياه األمطار 
المياه  واالستفادة منها، واستغالل 

بشكل أمثل.
مزارع  أصحاب  البسيوني  وحذر 
الجيد  االغالق  بضرورة  الدواجن، 
من  حمايتها  بهدف  لمزارعهم 
والبرد،  الحرارة  درجات  انخفاض 
عمل  بضرورة  دعوته  وجه  كما 
تنظيفات وعدم تراكم األوساخ في

الهاطلة،  األمطار  كمية  وحول 
متوسط  أن  البسيوني  أوضح 
هطول األمطار على قطاع غزة خالل 
ملم   19.4 بلغ  الماضية  الساعات 

بكمية 17.2 مليون متر مكعب.
وتابع قوله:" إن أعلى نسبة هطول 

بلغت  حيث  النصيرات  في  كانت 
محافظة  في  وأدناها  ملم،   35

خانيونس، حيث بلغت 0.2 ملم."
الجوية في  المنخفضات  وحول دور 
الجوفي  الخزان  بالنفع على  العودة 
أي  البسيوني:"  أضاف  الفلسطيني، 
تعزيز  على  تعمل  تسقط  أمطار 
مخزون  باعتباره  الجوفي،  الخزان 
فترة  طوال  حيث  استراتيجي، 
عام  بشكل  االعتماد  كان  الصيف 
عن  معربا  الجوفية"،  المياه  على 
أمله في أن يأتي الخير خاصة بعد 

تأخر سقوط األمطار.
قطاع  شمال  مناطق  حصة  وتعتبر 
بكميات  يتعلق  فيما  أكبر  غزة 
مقارنة  وذلك  الهاطلة،  األمطار 
وفقا  وذلك  الجنوب،  بمناطق 
باعتبار  الموجود  المناخي  للتفاوت 

مساحة غزة صغيرة.

بعد انحباس وتأخر

"أمطار الخير" تنعش آمال المزارعين بموسم مبشر
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
االحتالل  سلطات  تكتف  لم 
األسرى  بتعذيب  اإلسرائيلي، 
والتنكيل بهم، ولم تتوقف سياسة 
المؤدي  المتعمد  الطبي  اإلهمال 
استشهاد  بعد  حتى  للموت، 
على  االحتالل  هذا  أصر  األسير، 
وذويه،  عائلته  أوتار  على  اللعب 
أن يدفن بطريقة  وسلب حقه في 
من  فضاعف  بتضحياته،  تليق 

معاناته حتى بعد الموت.
احتجاز  سياسة  االحتالل  ويمارس 
األسرى  خاصة  الشهداء  جثامين 
اإلهمال  نتيجة  قضوا  الذين 
صمت  ظل  في  المتعمد،  الطبي 
دولي مطبق، وعدم وجود مسائلة 
مانعا  سدا  تقف  رادعة،  قانونية 
كل  بحق  انتهاكاته  استمرار  أمام 

ما هو فلسطيني.  
سامي أبو دياك، كان آخر الشهداء 
سجون  داخل  قضوا  الذين 
مع  طويلة  معاناة  بعد  االحتالل، 
فأبقاه  كامل جسده،  التهم  مرض 

أنه  حتى  متحرك،  لكرسي  رهينة 
حرمه تلبية رغبته األخيرة وهي أن 

يموت في أحضان والدته.
نفتالي  االحتالل  جيش  وزير  وقرر 
بينيت عدم إعادة جثامين الشهداء 
عائالتهم،  إلى  الفلسطينيين 
الذي  الفصيل  عن  النظر  بغض 

ينتمون إليه.
العبرية،  السابعة  القناة  وبحسب 
االحتالل  جيش  أمر  بينيت  فإن 
جثامين  إعادة  عمليات  كل  بوقف 

الفلسطينيين إلى عائالتهم.
القرار  إحالة  سيتم  أنه  وذكرت 
المجلس  في  عليه  للتصويت 
المصغّر  اإلسرائيلي  الوزاري 

"الكابنيت".

5 أسرى محتجزين
 5 ثالجاته  في  االحتالل  ويحتجز 
شهداء من األسرى موزعون ما بين 
الضفة والقدس وغزة، وهم األسير 
واألسير  عويسات،  عزيز  الشهيد 
واألسير  السايح،  بسام  الشهيد 

غزة،  من  بارود  فارس  الشهيد 
ونصار طقاطقة، وسامي أبو دياك.

االعالم  مدير  عبده  اسالم  ويقول 
بغزة:"  والمحررين  األسرى  بوزارة 
إن إصرار االحتالل على عدم إعادة 
مركبة  جريمة  الشهداء  جثامين 
الحركة  شهداء  بحق  تمارس 
األسيرة، فاالحتالل لم يكتف بقتل 
األسير من خالل التعذيب والتنكيل 
يضاعف  وإنما  الطبي،  واإلهمال 
جريمته باالحتفاظ بجثامينهم في 
ثالجاته"، موضحا أن إكرام الميت 
من  يمنع  االحتالل  ولكن  دفنه، 
تليق  بطريقة  الشهداء  يدفن  أن 

بتضحياتهم الجسام.
احتجاز  سياسة  قوله:"  ويتابع 
قديمة،  سياسة  الشهداء  جثامين 
للضغط  إسرائيلية  إجراءات  وهي 
على المقاومة لضمان ادراج هؤالء 
الشهداء ضمن صفقة تبادل، وهو 

ما يزيد من معاناة ذويهم".
رفض  فإن  عبده  ذكره  ما  ووفق 
جثامين  عن  لإلفراج  االحتالل 

مضامين،  عدة  يحمل  الشهداء 
يخفي  أن  يحاول  أنه  في  تتمثل 
األسرى  لمعاناة  الحقيقية  الصورة 
اإلهمال  وسياسة  السجون،  داخل 
يؤدي  الذي  المتعمد  الطبي 
إخفاء  وأيضا  األسير،  الستشهاد 
داخل  لألسير  تجرى  عمليات  أي 
مخالفة  تكون  االحتالل  مشافي 

للقانون الدولي.

انتهاك للقانون 
االنساني

من جانبه، أكد الخبير في القانون 
شبير،  الكريم  عبد  د.  الدولي 
الشهداء  جثامين  احتجاز  أن 
االحتالل،  لدى  الفلسطينيين 
جنيف  التفاقية  صارخ  انتهاك 
المدنيين  بحماية  الخاصة  الرابعة 

وحماية جثامين الشهداء.
سابق  حديث  في  شبير  وقال 
احتجاز  مواصلة  إن  لـ"الرأي": 
وجريمة  خطير  انتهاك  الجثامين، 
استغالل  وهو  اإلنسانية،  ضد 

ضغط  ووسيلة  الشهداء  لجثامين 
أي  الفلسطينية في  المقاومة  على 
مفاوضات قد تجري بين المقاومة 

وقادة االحتالل".
تفعيل  وطالب في حديثه بضرورة 
لتقديم  الخاصة  الوطنية  الهيئة 
ضد  الدولية  الجنائية  في  شكوى 
على  ومحاسبتهم  االحتالل  قادة 
عدم  أن  إلى  الفتا  جرائمهم، 
وعدم  لالحتالل،  الدولية  المسائلة 
الفلسطينية  السلطة  تفعيل 
واستغالل  الدولية  لالتفاقيات 
الجنائية  في  فلسطين  عضوية 
الدولية ساهم في استمرار االحتالل 
النتهاكاته ضد الشهداء واألسرى.

 310 االحتالل،  سلطات  وتحتجز 
وعرب  لفلسطينيين  جثامين 
اإلسرائيلية  العصابات  قتلتهم 
في  الغربية  للضفة  احتاللها  منذ 
"مقبرة  باسم  يعرف  فيما   ،1967
جثامين  بين هؤالء  ومن  األرقام"، 
منذ  استشهدوا  فلسطينيا   52

.2015

5 شهداء من األسرى

جثامين الشهداء.. رهائن في ثالجات االحتالل
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غزة- الرأي - آالء النمر
تحول  من  الحد  على  حرصًا 
إلى  المُعدية  األمراض  بعض 
وتفتك  تؤذي  عامة  ظواهر 
الوقاية  بخيارات  وتطيح 
المتمثلة بدراهم مقابل قناطير 
عن  الصحة  وزارة  أعلنت  عالج، 
المعدية  األمراض  أحد  ظهور 
بين عدد من الحاالت المتفرقة 
في قطاع غزة، تعود ألسباب لها 
عالقة بعدم أخذ لقاح "الحصبة" 

الالزم في أعمار مبكرة.
ورغمًا عن ظروف ظهور المرض 
أفاد  حسبما  مقلق  غير  بشكل 
مجدي  الوقائي  الطب  مدير 
قطاع  أن  إال  لـ"الرأي"،  ضهير 
في   99% بنسبة  يتمتع  غزة 
الوقاية من األمراض  منح لقاح 
وجه  على  والحصبة  المعدية 
عالمية  نسبة  وهي  الخصوص، 

تنافس الدول المتقدمة.
دخول  أسباب  ضهير  وألحق 
غزة  قطاع  حدود  إلى  المرض 
انهار  التي  المجاورة  الدول  إلى 
بسبب  التطعيم  دور  بداخلها 
الحروب واألزمات المفضية إلى 
الحماية  دور  ألغى  ما  االنفالت، 

من األمراض المعدية.
األمراض  أن  على  ضهر  وأكد 
داخل  انتشرت  قد  المعدية 
الفت  بشكل  األخضر  الخط 
معزيًا  بها،  بأس  ال  وبنسب 
العقائدية  األسباب  إلى  ذلك 
من  الداخل  سكان  تمنع  التي 
اإلجراءات  مع  التعاطي  عدم 
الوقائية من األمراض المعدية، 
ما عرضهم لإلصابة باألمراض 

بشكل مباشر.
عبارة  هو  الحصبة  "مرض 
االنتشار  سريع  فايروس  عن 

أخذ  بالتالي  العدوى،  وسريع 
االحتياطات العالجية أمر واجب 
خاصة  المواطنين،  كل  على 
التطعيم  تتلقى  لم  التي  للفئة 
خالل  من  وذلك  المناسب، 
المزدحمة،  التجمعات  تجنب 
كمامة  المريض  يضع  أن  أو 
العدوى  من  غيره  لحماية 

المباشرة بالمرض".
ضهير  الوقائي  الطب  مدير 
اإلصابة  أعراض  أبرز  بأن  أفاد 
المريض  إصابة  هو  بالمرض 
المرتفعة،  الحرارة  بحمة 
بالحوض، فضال  بآالم  وشعوره 
الجلدي  بالطفح  إصابته  عن 
يستمر  أن  الممكن  من  الذي 

من خمس إلى سبعة أيام.
وتابع ضهير لـ"الرأي" أن نسبة 
هذا  من  والتعافي  الشفاء 
المرض هي مرتفعة جدًا، لكنها 

المريض  تحمل  بمدى  متعلقة 
الجانبية،  ولألعراض  للحمة 
في  مكوثه  ضرورة  إلى  مشيرًا 
الطبية  الرعاية  تحت  المشفى 

حتى يتماثل للشفاء.
أعلنت  قد  الصحة  وزارة  وكانت 
من  محدود  عدد  رصد  عن 
غزة،  قطاع  في  الحصبة  حاالت 
أعلن  الذي  المرض  ذات  وهو 
قبل في عدد  اكتشافه من  عن 

من دول اإلقليم المحيط.

إجراءات متخذة
الصحة  وزارة  بدوره عقد وكيل 
مع  اجتماعًا  الريش  أبو  يوسف 
المستشفيات  مدراء  من  عدد 
الصحية  الدوائر  ومدراء 
اتخاد  لبحث  المتخصصة 
إلجراءات المناسبة لمنع حدوث 
في  الحصبة  لمرض  انتشار 

قطاع غزة.
خالل  الوزارة  وكيل  واستمع 
مقر  في  عقد  الذي  االجتماع 
اإلجراءات  بغزة،  الوزارة 
الدوائر  قبل  من  المتخذة 
في  المنتشرة  وفرقها  الصحية 
الصحية،  والمرافق  المناطق 
وجاهزيتها للتعامل مع الحاالت 
الوقائية  واالجراءات  المكتشفة 
جديدة  اصابات  حدوث  لمنع 

بالمرض.
منطقة  بصفته  غزة  قطاع 
الدول  لبعض  مجاورة  جغرافية 
المعدية  باألمراض  المصابة 
عالية  بنسبة  يتمتع  أنه  إال 
الصحية،  االحتياطات  من 
المعممة،  الوقائية  واإلجراءات 
الطواقم  جهوزية  عن  فضال 
الحاالت  الستقبال  الطبية 

وعالجها على الفور.

“مرض الحصبة”
 اجراءات وقائية لحد انتشاره في غزة!
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غزة- الرأي
الطالبة  عمرة  أبو  صابر  بتول 
بمدرسة  الرابع  الصف  في 
المشتركة،  األساسية  المعري 
الثانية  الساعة  مأساتها  بدأت 
والدها  تلقى  حيث  لياًل  عشر 
جيش  من  هاتفيًا  اتصااَل 
بضرورة  اإلسرائيلي  االحتالل 
ال  زمنية  فترة  في  البيت  إخالء 
تمهيدًا  دقائق  السبع  تتجاوز 

لقصفه.
من  مكون  عمرة  أبو  بيت 
كل  في  تسكن  طوابق  خمسة 
منهم  عائلة، حيث طلب  طابق 
أمرًا  ألن  البيت  إخالء  الجيش 
قليل،  بعد  سيحدث  كبيرًا 

اللحظات  هذه  مضت  إن  وما 
االحتالل  نفذ  حتى  العصيبة 
البيت، فوجدت  جريمته بقصف 
في  نفسها  الخمسة  العائالت 
فتسكن  بتول  عائلة  أما  العراء، 
بصفائح  مسقوف  كوخ  في 

الحديد مع قليل من المتاع.
الوحيد  همها  كان  بتول 
المدرسية؛ وما تحمله  حقيبتها 
وأحالم،  وكتب  دفاتر  من 
وتتناثر  البيت  يقصف  أن  قبل 
لكنها  الهواء،  في  أمتعتها 
ونفذ  ذلك،  من  تتمكن  لم 
االحتالل جريمته بقصف المنزل 
الهواء  في  دفاترها  فتطايرت 
وتحطمت  أحالمها  وتبددت 

آمالها على ركام بيتها.
التالي  اليوم  شمس  بزوغ  ومع 
تعيش  نفسها  بتول  وجدت 
تخطر  لم  جديدة،  حقيقة  مع 
فأصبحت  قبل،  من  بالها  على 
أثرًا  أضحى  فمنزلها  مأوى؛  بال 
بريئة  كطفلة  وهي  عين،  بعد 
تبحث  فأخذت  األمل  تفقد  لم 
مقتنياتها  عن  الركام  وسط 
القليلة  وأمتعتها  المتواضعة 
الواجب  كراسة  لو  تجد  لعلها 
أدائه  على  تحرص  كانت  التي 
تبخر  جهدها  لكن  كعادتها، 
فلم  جدوى،  دون  الهواء  في 
حالتها  فساءت  شئ،  على  تعثر 
حالها  على  حزنًا  النفسية 

وكراساتها، وعلى بيت عائلتها 
االحتالل  طائرات  دمرته  الذي 
الحربية التي تستهدف كعادتها 

بيوت المدنيين اآلمنين.
المدرسي  الدوام  انتظام  ومع 
توجهت  العدوان  انتهاء  بعد 
زي  بال  مدرستها  إلى  بتول 
مدرسي وال حقيبة، فاستقبلتها 
يونس  أ. منى  المدرسة  مديرة 
وتحدثت معها عما حدث لمنزل 
عن  بتول  فعبرت  عائلتها، 
لحظات الرعب التي عاشتها في 
اتصال  لحظة  منذ  الليلة  تلك 
نيته  وإعالن  االحتالل  جيش 
تعاطًفا  فأبدت  منزلها،  قصف 
حقيبة  لها  ووفرت  معها، 

على  تحتوي  كاملة  مدرسية 
الالزمة،  والدفاتر  الكتب  من 
زميالتها  معها  تضامنت  كما 

طالبات المدرسة.
يارا  التربوية  المرشدة  وتولت 
أبو  بتول  الطالبة  السميري؛ 
عمرة بالرعاية والمتابعة، حيث 
المدرسة  إدارة  عائلتها  بلغت 
وحاجتها  الخاصة  بحالتها 
للرعاية والمتابعة، فقدمت لها 
نفسي  دعم  من  تحتاج  ما  كل 
تتجاوز  أن  استطاعت  حتى 
سهل  ومما  العصبة،  المرحلة 
هو  المرشدة  على  المهمة 
صراع  في  نعيش  أننا  إدراكها 

مستمر مع العدو اإلسرائيلي.

بتول عنوان األمل والحياة رغم العدوان
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غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم
أي  بغزة،  االقتصاد  وزارة  تدخر  ال 
خدمة  في  بدورها  للقيام  جهد 
والتخفيف  الفلسطيني  المواطن 
عنه وتعزيز صموده، في ظل حصار 
متوصل منذ 13 عاما، وال يزال يخنق 
في  الطبيعية  الحياة  نواحي  كل 
نسب  ارتفاع  في  وتسبب  القطاع، 
العمال  صفوف  بين  والبطالة  الفقر 

والخريجين.
الحلول  ايجاد  على  الوزارة  وتعمل 
األزمات  من  للخروج  المناسبة 
أكبر  وتقديم  بغزة،  االقتصادية 
من  والتخفيف  التسهيالت  من  قدر 
الرسوم والعوائد التي تتلقاها الوزارة 
على  تقدمها  التي  الخدمات  مقابل 
ولجميع  كافة،  االقتصادية  األصعدة 
وأصحاب  تجار  من  المجتمع  شرائح 

منشآت صناعية ومستهلكين.

تسهيالت مختلفة
في  أكد  وادي  رشدي  الوزارة  وكيل 
توليه  ومنذ  أنه  صحفي،  مؤتمر 
منصبه في األول من أغسطس لهذا 
وتوجيهاته  تعليماته  أعطى  العام، 
لكل مرافق وإدارات ووحدات الوزارة 
وتسهيل  المواطنين،  عن  للتخفيف 
تخفيض  ومحاولة  الوزارة،  إجراءات 

الرسوم عن بعض الفئات.

تسهيالت عديدة تلك التي قدمتها 
تخفيض  في  تمثلت  االقتصاد، 
التجاري  السجل  على  القيد  رسوم 
الفردي لتصبح 530 شيكل بدال من 
غالبية  من  وإعفائها  شيكل،   1200
المتطلبات، مثل رخصة الحرفة وخلو 
الطرف الضريبي وعقد االيجار وسند 

الملكية.
وادي،  وفق  الوزارة  عملت  كما 
الجامعة  مع  االتفاقية  استمرار  على 
واتحاد  الجامعية  والكلية  اإلسالمية 
تسهيل  بخصوص  الصناعات 
تسجيل المشاريع الريادية للخريجين 
لدى اإلدارة العامة للشركات، وذلك 
باقي  وتأخير  دوالر،   100 بدفع 
لثالث  دوالر   900 بقيمة  الرسوم 
سنوات الحقة بعد أن يكون الخريج 

قد بدأ مشروعه بنجاح.
الوزارة  عملت  ذلك،  جانب  وإلى 
الحج  شركات  إجراءات  تسهيل  على 
في  متضررين  كونهم  والعمرة 
لدى  سجالتهم  وتعديل  تحديث 
وتخفيض  للشركات  العامة  اإلدارة 
خلوات  طلب  وتأخير  رسومها، 
عن  تقل  ال  لمدة  الضريبية  الطلب 

ثالث شهور. 
التجاري  بالسجل  يتعلق  وفيما 
أبرمت  وزارته  أن  أكد  للمقاولين، 
وذلك  المقاولين  اتحاد  مع  تفاهما 

التجاري  السجل  رسوم  بتخفيض 
االرجاع  ملفات  أصحاب  للمقاولين 
مقاول،   200 وعددهم  الضريبي 
حيث تم تخفيض الرسوم من 150 

إلى 30 شيكل فقط. 

دعم واعفاءات
المحلي،  المنتج  دعم  صعيد  وعلى 
تسعى الوزارة بالتعاون مع شركائها 
العام  والقطاع  الخاص  القطاع  في 
لتوفير الظروف المثلى لدعم المنتج 
المحلي عبر عدد من اإلجراءات التي 
الماضية،  الفترة  خالل  اتخاذها  تم 
 %  20 بقيمة  إعفاء  أهمها  ومن 
يتم  التي  الكهرباء  استهالك  من 
والورش،  المصانع  في  استهالكها 
الترخيص  رسوم  من  اعفاء  وأيضا 
العام  عن   50% بنسبة  الصناعي 
السنوات  عن  واعفاءات  الحالي، 
السابقة تصل الى ما نسبته 100% 

وإضافة الى ما سبق، سعت االقتصاد 
الواردة  الخام  المواد  اعفاء  إلى 
الجمركية  الرسوم  من  للمصانع 
المالية،  وزارة  مع  بالتنسيق 
ووزارة  الزراعة  وزارة  مع  والتنسيق 
الصناعات  وضع  لتعزيز  المالية 
القائمة على الزراعة، من خالل تبني 
خطة وطنية للعمل في هذا القطاع 
تسمح بزيادة حصة المنتج المحلي. 

نظام  تطبيق  على  عملت  كما   
الكوتا على بعض المنتجات الواردة 
قطاع  مثل  القطاعات  بعض  لدعم 
رسوم  ووضع  والنسيج،  المالبس 
لها  التي  المنتجات  استيراد  على 
بديل محلي لتعزيز القدرة التنافسية 

للمنتج المحلي.

المشاريع الصغيرة
الوزارة  أتاحت  نفسه،  اإلطار  وفي 
الفرصة  الوزارة،  وكيل  قاله  ما  وفق 
المتوسطة  المشاريع  من  للعديد 
قرض  على  للحصول  والصغيرة 
من   )0.0% ربح  )نسبة  حسن 
الصغيرة  المشاريع  تمويل  برنامج 
 10,000 والمتوسطة بقيمة تتجاوز 
تفعيل مؤسسة  على  والعمل  دوالر، 
يخدم  بما  والمقاييس  المواصفات 
تعزيز  في  ويساهم  المحلي،  المنتج 

جودته. 
بالمستثمرين  يتعلق  وفيما 
قررت  الصناعية،  المدن  بهيئة 
عديدة،  تسهيالت  تقديم  الوزارة 
عن  األعباء  تخفيف  ضرورة  أهمها 
الحالية  الفترة  في  المستثمرين 
االقتصادية،  األوضاع  تحسن  لحين 
والعمل على إعفاء المستثمرين من 
ضريبة 16%، كما أصدر قرار رسمي 
وتعميمه  الهيئة  إدارة  مجلس  من 

نسبة  باعتماد  المستثمرين  على 
خصم 50 %على رسوم اإليجار للعام 

الحالي 2019م. 
وشدد وادي على أن الوزارة ستبقى 
الدرع الحامي لالقتصاد الفلسطيني، 
رؤيتها  لتحقيق  جاهدة  وستعمل 
بالتنمية  النهوض  في  المتمثلة 
من  قوة  بكل  والعمل  االقتصادية، 
فلسطيني  باقتصاد  النهوض  أجل 

مقاوم وتعزيز صمود المواطن.

خطوة ايجابية
االقتصادي  الخبير  قال  جهته  من 
التسهيالت  إن  جياب:"  أبو  محمد 
التي قدمتها وزارة االقتصاد وخاصة 
على  الرسوم  بتخفيض  يتعلق  فيما 
أصحاب  تخدم  التجاري،  السجل 
المواطنين  أو  الريادية  المشاريع 
يشقوا  أن  في  يرغبون  الذين 
داخل  العمل  خالل  من  طريقهم 

"اسرائيل".
وفيما يتعلق بتخفيض رسوم السجل 
حديث  في  جياب  أبو  أكد  التجاري، 
تعتبر  الخطوة  هذه  أن  لـ"الرأي"، 
خطوة إيجابية وتعزز فرص الحصول 
على مشاريع فردية وخاصة"، موضحا 
عن  األعباء  تخفيف  على  تعمل  أنها 
صغار التجار والشركات، مما ينعكس 

إيجابيا على وضعهم االقتصادي.

قدمتها وزارة االقتصاد بغزة

التسهيالت التجارية.. دعم للمنتج الوطني وتعزيز لصمود المواطن
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غزة - الرأي
أعلن مدير عام الشرطة اللواء محمود 
ستشهد  المقبلة  المرحلة  أن  صالح 
بالمجتمع،  الشرطة  لعالقة  تعزيزًا 
كاشفًا عن اعتزامهم تشكيل مجالس 
في  الشرطة  لمساندة  مجتمعية 
عملها، ضمن تعزيز مفهوم الشرطة 

المجتمعية.
الشرطة  إن  "صالح"–  اللواء  وقال 
نبض  من  أكثر  االقتراب  إلى  تهدف 
وتعزيز  حاجاته،  وتحسس  المجتمع، 
المجتمع  بين  المشترك  التفاهم 

والشرطة.
 وأضاف لموقع الداخلية أن الشرطة 
لديها خطة للتواصل مع جميع شرائح 
المجتمع، سيتم العمل على تنفيذها 
في وقت قريب، الفتًا إلى أن المجالس 
شخصياتٍ  ستضم  تشكيلها  المزمع 
من مختلف فئات وشرائح شعبنا، من 
شخصيات اعتبارية، ووجهاء، وُكتاب، 
ومُختصين  وحقوقيين،  وتربويين، 

في مجاالت مختلفة.

قرارات تخدم المواطنين
وأكد "صالح" أنه تم اتخاذ عدد من 
المواطنين،  تخدم  التي  القرارات 
حيث تم إصدار تعليمات بوقف جميع 
المرورية؛  الحمالت  ومنها  الحمالت 
مراعاة للظروف الصعبة التي يعيشها 
ال  بما  وذلك  غزة،  في  المواطنون 
على  ويُحافظ  القانون،  مع  يتعارض 

حياة المواطنين.

من  جزء  هي  الشرطة  أن  وأوضح 
النيابة  بجانب  العدلية  المنظومة 
توفير  على  تعمل  والقضاء،  العامة 
خالل  من  للمواطن،  واألمان  األمن 
مضيفًا:  القانون،  وتطبيق  إنفاذ 
تحسين  الحالي  الوقت  في  "هدفنا 
وسرعة  للمواطن،  الخدمة  مراكز 
المواطنين،  من  نداء  االستجابة ألي 
وحقوق  الحريات  على  والحفاظ 

اإلنسان، والنظام العام".
تقبل  ال  الشرطة  قيادة  أن  وأكد 
استخدام  في  تجاوز  أو  إساءة  أي 
حريصون  "نحن  وقال:  القانون، 
حرصنا  بقدر  المواطن  مصلحة  على 
عنصر  وأي  القانون،  تطبيق  على 
القانون  تطبيق  يخالف  الشرطة  من 
يُقدم للمساءلة داخل جهاز الشرطة 
التي  المخالفة  بحسب  القضاء  وأمام 
أو  انضباطية  كانت  سواء  ارتكبها، 

تأديبية أو جرمية".
المستدامة  التعليمات  أن  إلى  ولفت 
بأن  الشرطة  جهاز  في  للعاملين 
جميع اإلجراءات القانونية في العمل 
المنظومة  خالل  من  تتم  الشرطي 

العدلية، بما يحفظ حياة المواطن.

ضمان الحريات
القانون  أن  الشرطة  عام  مدير  وأكد 
الشرطة  وأن  الحريات،  جميع  كفل 
تسهيل  على  وتعمل  عملت 
واألنشطة  الفعاليات  جميع  إقامة 
التي  واالحتفاالت  والمؤتمرات 

أنهم  مؤكدًا  غزة،  قطاع  داخل  تتم 
"الشرطة  يعملون على تطبيق شعار 
في خدمة الشعب، والشعب والشرطة 
في خدمة الوطن"، من خالل التخفيف 

عن المواطن وفق النظام والقانون.
على  حريصون  نحن  "صالح":  وقال 
المراحل،  جميع  في  الطالب  أبنائنا 
ولدينا إجراءات في سبيل ضمان سير 
تسيير  يتم  حيث  التعليمية،  العملية 
تسريب  لمنع  وراجلة  راكبة  دوريات 
طالب المدارس، أو تفاقم المشكالت 

التي تحدث بينهم".
إلى  لفت  الجامعات،  وبخصوص 
وجود تواصل دائم مع إداراتها، من 
مُشيرًا  والنظام،  األمن  ضمان  أجل 
إلى أنه كان للشرطة مؤخرًا بصمات 
تخريج  احتفاالت  تأمين  في  واضحة 
الطلبة في جامعتي األزهر وفلسطين، 

وتوفير الجو المناسب لها.

ال جريمة مجهولة
وحول مستويات وطبيعة الجريمة في 
توجد  ال  أنه  "صالح"  اللواء  أكد  غزة 
قطاع  في  مجهولة  قتل  جريمة  أي 
على  حاليًا  تعمل  الشرطة  وأن  غزة، 
منع الجريمة قبل وقوعها، وفي حال 
وقعت يتم العمل على سرعة القبض 
للعدالة.  وتقديمهم  الفاعلين  على 
الفتًا إلى أهمية الوعي لدى الجمهور 

في محاصرة الجريمة ومنع وقوعها.
حاجزي  تفجير  جريمة  إن  وقال   
الماضي(  سبتمبر  )في  الشرطة 

مجتمعنا  على  دخيلة  جريمة  هي 
الفلسطيني، وقد القت تنديدًا واسعًا 
أنه تم  من جميع فئات شعبنا. وأكد 
وقوع  لمنع  الالزمة  التدابير  اتخاذ 

مثل هذه الجرائم مستقباًل.
وحول استخدام السالح في الشجارات 
أن  إلى  صالح  اللواء  أشار  العائلية، 
القانون ينص بشكل واضح على منع 
استخدام السالح خارج نطاق القانون، 
وأن أي شخص يفعل ذلك يتم اتخاذ 
خالل  من  بحقه  القانونية  اإلجراءات 
العدلية.  والمنظومة  الشرطة  جهاز 
على  تعمل  الشرطة  أن  إلى  مُشيرًا 
توعية المواطنين بخطورة استخدام 
وقد  القانون،  إطار  خارج  السالح 
اتخذنا مجموعة من التدابير في هذا 

الصدد.

آفة المخدرات
آفة  المخدرات  أن  صالح  اللواء  وأكد 
شعبنا،  أبناء  على  خطيرة  مجتمعية 
وخاصة فئة الشباب، وقال إن شرطة 
هذه  منع  على  تعمل  المكافحة 
غزة،  قطاع  إلى  الوصول  قبل  اآلفة 
التي  واإلجراءات  التدابير  خالل  من 

تضمن الحفاظ على أبناء شعبنا.
وأشار إلى أن الشرطة نجحت بشكل 
المخدرات  انتشار  من  الحد  في  كبير 
في قطاع غزة، وأن مروجي المخدرات 
في  مشكالت  من  يعانون  باتوا 
المجتمع  داخل  السموم  هذه  ترويج 

الفلسطيني.

توعوية  جهود  "هناك  أن  وأضاف 
في  المعنية  الجهات  مع  تُبذل 
العالقة؛  ذات  والمؤسسات  الوزارات 
هذه  بخطورة  التوعية  أجل  من 
شعبنا،  أبناء  على  واآلفات  السموم 
األخيرة  اآلونة  في  ُأطلقت  وقد 
مبادرات مجتمعية بمشاركة الشرطة 
"المبادرة  وآخرها  الصدد،  هذا  في 
بمخاطر  للتوعية  المجتمعية 

المخدرات )حياة(".

الكادر البشري
العنصر  أن  إلى  صالح  اللواء  ولفت 
المنظومة  في  األهم  هو  البشري 
تطويره  على  العمل  ويتم  الشرطية، 
بشكل دائم، حتى نتمكن من تقديم 

أفضل خدمة للمواطنين".
واستدرك بالقول إنه "في حال أجرينا 
الشرطي  الكادر  عدد  بين  ما  مقارنة 
أن  سنجد  غزة،  في  السكان  وعدد 
إال  الكادر،  في  حادًا  نقصًا  هناك 
كفاءة  ورفع  التدريب  خالل  من  أنه 

العاملين نحاول التغلب على ذلك".
بتوجيه  حديثه  صالح  اللواء  وختم   
"إننا  بالقول  المواطنين،  إلى  رسالة 
وضباطه  الشرطة  جهاز  قيادة  في 
سنكون  واألفراد،  الصف  وضباط 
دائمًا عونًا ألبناء شعبنا، نحفظ أرواح 
وممتلكاتهم،  وحقوقهم  المواطنين 
ونحافظ على توفير جو صحي وآمن 
التعاون من أجل ذلك  آماًل  للجميع"، 

من قبل الجميع.

»أصدرنا عدة قرارات تخدم المواطنين«

اللواء صالح: سنعزز عالقة الشرطة بالمجتمع بالمرحلة المقبل
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غزة-الرأي - آالء النمر
الزكاة  لجان  عمل  ينحصر  ال 
والشؤون  األوقاف  لوزارة  التابعة 
من  محددة  أيام  في  الدينية 
عملها  يتمثل  والتي  العام،  شهور 
متابعة  على  األساسي  بشكله 
الفقيرة  لألسر  االقتصادي  الوضع 
وسجالت  كشوفات  عبر  وتغطيته 
تباعًا  المحدثة  الفقيرة  األسر 
والمعتمدة، إال أن منسوب الدعم 
الخارجي والداخلي يرتفع في شهر 

رمضان المبارك.
واحدة من األمثلة القائمة والفاعلة 
"تكية  السنة،  أيام  مدار  على 
يطعم  مشروع  وهي  هاشم"  غزة 
األسر  تعفف  ويكمل  الفقراء  جوع 
قوت  أطفالهم  بكفاية  المستورة 
بطونهم  جوع  وإشباع  يومهم 

بوجبات صحية متكاملة.
على  التكية  مشروع  ويعمل 

إلى  شماله  من  غزة،  قطاع  نطاق 
المشروع  يتوزع  حيث  جنوبه، 
الموزعة  الزكاة  لجان  كافة  على 
بتفاوت  المحافظات،  داخل 
لجنة، وحسب  لكل  المقدم  الدعم 
ونشاطها  الخارجي  مجهودها 
الحياة  على  والمؤثر  الفاعل 
حياة  في  واالقتصادية  المعيشية 

األسر الفقيرة.
عمل الطباخين داخل "التكية" هو 
ومطابًقا  بامتياز،  تطوعي  عمل 
والصحة  السالمة  لمعايير  بدوره 
مميزة  بطريقة  وينجز  العامة، 
أفضل  على  للمستفيدين  ليصل 
طهي  عن  مهارة  يقل  ال  حال 

البيوت.
ويطمح القائمون على "التكية" أن 
وتوسيع  يوميًا،  بها  العمل  يكون 
إلى  ليصل  منها  المستفيدين 
ليكونوا  أسبوعيًا،  12ألف شخص 

األكبر  الجزء  تغطية  على  قادرين 
في  الفقيرة  العائالت  عدد  من 

المنطقة.
فقد  الحالية،  المرحلة  وبخصوص 
رضوان  الشيخ  زكاة  لجنة  وزعت 
للزكاة200  العامة  لإلدارة  التابعة 
الفقيرة،  األسر  على  خضار  سلة 
من  خير  فاعلين  من  كريم  بتبرع 
ضمن  وذلك  والخارج،  الداخل 
من  والسبعون  الثانية  المرحلة 
يستمر  والذي  السلة،  مشروع 

لمراحل قادمة.
الشيخ  اللجنة  أوضح رئيس  بدوره 
حسن الخطيب أن السلة اشتملت 
الخضار  من  أصناف  عدة  على 
األخرى،  تموينية  مواد  وبعض 
من  غذائية  وجبات  توزيع  مع 
التابعة  هاشم  غزة  تكية  خالل 
متعففة،  أسرة   60 استهدفت  لها 
خير  فاعلين  من  كريم  بتبرع 

الشعب  عن  للتخفيف  غزة،  من 
الفلسطيني المحاصر.

طعام الشتاء
وتباعا لنشاط اللجان الموزعة بين 
فقد  بالسكان،  المكتظة  األحياء 
المرحلة  الدرج  زكاة  لجنة  نفذت 
األولى من مشروع " طعام الشتاء" 
عبارة  وهو  المتعففة  لألسر 
من  مكونة  غذائية  طرودًا  عن 
الطهي"  وزيت  والسكر  "الشعرية 
بدعم  أسرة،   300 على  وزعت 
من فاعل خير في مقرها بمنطقة 

الدرج شرق مدينة غزة.
إدارة  مجلس  عضو  أوضح  بدوره، 
المشروع  أن  مراد،  عمر  اللجنة 
الحثيثة  الجهود  ضمن  يأتي 
في  المتعففة  األسر  لمساندة 
الى  مشيرًا  لها،  التابعة  المنطقة 
كيس  على  حصلت  أسرة  كل  أن 

كيلو  ثمانية  يزن  الشعرية  من 
كيلو  ثالثة  إلى  باإلضافة  غرام 

غرام من السكر وزجاجة زيت.
وبين، سبب اختيار الصنف المقدم 
لهم، بأن الشعرية األكلة المفضلة 
بفصل  غزة  في  األهالي  لدى 
الشتاء وذلك ألنها تعمل على مد 
أجسادهم بالطاقة والدفء، منوهًا 
إلى أن زكاة الدرج ستنفذ المرحلة 
الثانية من هذا المشروع األسبوع 
من  الجهود  تواصل  وهي  المقبل 
الشتاء  مستلزمات  توفير  أجل 
األهداف  وتتضح  للمحتاجين. 
العامة في دعم األسر الفقيرة من 
الزكاة،  لجان  فرق  اجتهاد  قبل 
قلوب  لتدفئة  الطرق  أقصر  في 
األطفال وذويهم من الفقراء، من 
خالل صناعة وطهي طعام الشتاء 
بكمية مشبعة ال  المتعففة  لألسر 

تجبرهم على العوز.

حمالت متفرقة لستر األسر الفقيرة

لجان الزكاة .. جنبًا إلى الفقراء في غير مواسم الخير
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غزة-بسام العطار -الرأي:
مستدامة  عمرانية  لبيئة  تعزيزًا 
تعزز صمود المواطن الفلسطيني، 
العامة  األشغال  وزارة  أخذت 
عاتقها،  على  غزة  في  واإلسكان 
وصيانة  وتشييد  وتخطيط  تنظيم 
التحتية  والبنية  اإلسكان  مشاريع 
أفضل  وفق  العامة  والمرافق 
باالستثمار  والمواصفات  المعايير 
والشراكة  المتاحة  للموارد  األمثل 

مع الجهات ذات الصلة.
العامة  األشغال  وزارة  وكيل 
تحدث  سرحان  ناجي  واإلسكان 
العمل  طبيعة  عن  لـ"الرأي"، 
والتي  الهامة  الوزارة  هذه  داخل 
االستشاري  المكتب  بمثابة  تعتبر 
نظرا   ، الفلسطينية  للحكومية 
إعادة  عملية  في  الكبير  لدورها 

اإلعمار وتوفير مساكن للفقراء.
األشغال  وزارة  إن  سرحان  وقال 
العامة واإلسكان من أكبر الوزارات 
إدارات  تسع  وبها  الفلسطينية، 
األعمال  كافة  أن  مبينا  عامة، 
االستشارية من تصميم وتخطيط 
من  إال  التتم  وعطاءات  ومقاوالت 

خالل هذه الوزارة.
وأضاف أن الوزارة تقوم أيضا على 
والقوانين  النظم  وتحديث  إعداد 
ووضع  العمرانية،  والتشريعات 
الخاصة  والمعايير  المواصفات 
والتصميم  الحضري  بالتخطيط 
لإلسكان  واإلنشائي  المعماري 
التحتية  والبنية  والمرافق  واألبنية 
االقتصادي  الواقع  مع  يتفق  بما 

والسياسي واالجتماعي.
والدراسات  بالبحوث  القيام  وأيضا 
والتطبيقية  النظرية  العلمية 
المستمر  بالتطوير  الخاصة 
والتنفيذ  واإلنتاج  للتخطيط 
للمشاريع  والمتابعة  واإلشراف 
الوزارة  ونشاطات  الهندسية 

المختلفة.
وذكر أن الوزارة تقوم على مراقبة 
في  يستخدم  منتج  وكل  المعدات 
والتي  والمشاريع،  البناء  عمليات 
والمؤسسات  الشركات  تنفذها 
الباطون  مصانع  مع  بالتعاون 
الجاهز وغيرها، والتي ال يمكن أن 
شهادة  على  تحصل  حتى  تعمل 

المنتج من قبل  معتمدة بصالحية 
الوزراة.

اإلسكان  دائرة  إن  سرحان  وقال 
الدوائر  أكبر  من  تعتبر  التعاوني 
األشعال  وزارة  في  العاملة 
بدراسة  تقوم  والتي  واإلسكان، 
الحاجة،  ذوي  المواطنين  طلبات 
والفقيرة،  االجتماعية  والحاالت 
أو  جديد  لمسكن  يحتاجون  ممن 
الحالية،  لمنازلهم  ترميم  عمليات 
تنفيذ  على  اإلشراف  ثم  ومن 
وتسليم  اإلسكانية،  المشاريع 
دفع  وطريقة  والمساكن  الشقق 
حدت  كما  الشهرية  األقساط 
حمد  مدينة  شقق  مشروع  مع 

بخانيونس.
تعفي  الوزارة  أن  بين  سرحان 
نظام  من  االجتماعية  الحاالت 
وتحويلها  الشهرية،  األقساط 
لنظام إيجار شهري ال يتم تحصيله 
األوضاع  تحسن  حال  في  إال  أيضا 

المعيشية لألسرة المستفيدة.
الحروب  نتيجة  األضرار  حصر 
المختلفة على قطاع غزة، هي من 
بالوزارة،  اإلسكان  دائرة  مهمة 
العائالت  تعويض  ومتابعة 
الوحدات  بناء  وإعادة  المكلومة، 
السكنية، هي من المهام الرئيسية 
الملقاة على عاتق الوزراة أيضا كما 

قال سرحان.
وزارة  أن   أيضا  أوضح  سرحان 
األشغال العامة تتعامل مع الحاالت 
خالل  من  والعاجلة،  الطارئة 
اآلليات  لدائرة  تتبع  خاصة  فرق 
الثقيلة موزعة في كافة  والمعدات 
تتعامل  والتي  القطاع،  محافظات 
مع بداية الحدث، سواء كان بسبب 
الحروب وعمليات القصف، أو نتيجة 

كوارث طبيعية.

تقرير يومي
رفع  على  تعمل  الوزارة  أن  وأكد 
الطوارىء  حاالت  في  يومي  تقرير 
مبدئي  بشكل  األضرار  لحصر 
وعقب  أثناء  مباشرة  وميداني، 
االنتقال  ثم  ومن  الحدث،  إنتهاء 
والتواصل  والتفصيل  التدقيق  الى 
ومراسلتها  المانحة  الجهات  مع 

بشكل عاجل.

توفر  الوزارة  أن  سرحان  وبين 
حاالت  خالل  أيضا  عاجل  بشكل 
ورفع  األنقاض  بإزالة  الطوارىء 
وتوفير  تحتها،  من  الشهداء  جثث 
من  ضرورة  مسلزمات  من  مايلزم 
وإغاثات  منزلية  وأدوات  أغطية 

نقدية منذ اليوم األول للحدث.
قضايا  متابعة  على  وشدد 
المواطنين بشكل يومي من خالل 
حال  في  مباشرة،  الوكيل  مكتب 
على  المشتكية  الحالة  تحصل  لم 
اعتقادها  حسب  شافية  إجابات 
قلم  دائرة  في  الموظف  قبل  من 

الجمهور واستقبال الشكاوي.
قلم  إدارة  من  الربعي  عماد  م. 

أن   لـ"الرأي"  أوضح  الجمهور 
على  تعمل  القسم   هذا  خدمات 
االحتكاك  حيث  الساعة،  مدار 
المواطنين  كافة  مع  المباشر 
وطالباتهم  شكاويهم  الستقبال 
موظفي  قبل  من  واستفساراتهم، 
كخلية  يعملون  الذين  الدائرة 
نحل لتلبية االحتياجات المواطنين 
اإلسكان  مجال  في  الملحة 
خدمة  أفضل  وتقديم  والترميم، 
لألعداد  نظرا  ممكن،  وقت  بأقل 

الكبيرة من المراجعين.
المواطنين  الربعي أن إرضاء  وذكر 
لكافة  األسمى  الهدف  هو 
الموظفين في هذه الدائرة، بهدف 

الخدمات  عن  جيدة  صورة  رسم 
التي تقدمها وزارة األشغال العامة 
واإلسكان لهم، خاصة وأنها تشمل 

قسمي األضرار واإلسكان.
المواطنين  استقبال  أن  وأوضح 
في هذا القسم يتم من خالل آلية 
المواطن  بتقديم  تبدأ  معينة، 
يتم  ثم  ومن  المكتوب،  لطلبه 
تحويله للدائرة المختصة لدراسته، 
الشكوى،  معالجة  على  والعمل 
وفق معايير االنصاف واالستقاللية 
والسرعة  والفاعلية  والموضوعية 
باالتصال  وذلك  والشفافية، 
والدوائر  اإلدارات  مع  المباشر 

واألقسام صاحبة العالقة.

تقرير
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الخدمات  عن  جيدة  صورة  رسم 
التي تقدمها وزارة األشغال العامة 
واإلسكان لهم، خاصة وأنها تشمل 

قسمي األضرار واإلسكان.
المواطنين  استقبال  أن  وأوضح 
في هذا القسم يتم من خالل آلية 
المواطن  بتقديم  تبدأ  معينة، 
يتم  ثم  ومن  المكتوب،  لطلبه 
تحويله للدائرة المختصة لدراسته، 
الشكوى،  معالجة  على  والعمل 
وفق معايير االنصاف واالستقاللية 
والسرعة  والفاعلية  والموضوعية 
باالتصال  وذلك  والشفافية، 
والدوائر  اإلدارات  مع  المباشر 

واألقسام صاحبة العالقة.

من  فريقا  هناك  أن  الربعي  وبين 
والذين  الميدانيين  الباحثين 
لمنزل  ميدانية  بزيارة  يقومون 
ظروف  ومعاينة  الشكوى،  صاحب 
تقرير  رفع  يتم  ثم  ومن  الحالة، 
بالرد  تقوم  بدروها  التي  للوزارة، 
أو  بالموافقة  إما  المواطنين  على 
الرفض، مؤكدا أن قسم اإلسكان ال 
يستقبل حاليا أي طلبات نظرًا لعدم 
ممولة  إسكانية  مشاريع  وجود 

للعام الحالي 2019.
الجهات  كافة  الربعي  وناشد 
إسكانية  مشاريع  لتوفير  الداعمة 
التي  األسر  آلالف  المقبل،  العام 

تعيش ظروفًا معيشية صعبة.

العامة لإلسكان  وأوضح أن اإلدارة 
ملف  إدارة  على  تعمل  التعاوني 
الشقق السكنية ومشاريع الترميم، 
والشروط  والمعايير  لألنظمة  وفقا 
واإلشراف  بالوزارة،  بها  المعمول 
على مشاريع توزيع الشقق السكنية 
وأيضا  حمد،  بمدينة  حدث  كما 
وتقييم  المحتاجة  الحاالت  زيارة 
مع  التواصل  ثم  ومن  أوضاعهم 

الجهات الداعمة والممولة.
أما فيما يتعلق بقسم األضرار، أشار 
الى أن هذا القسم يزود المواطنين 
الوزارة،  لدى  المسجلة  ببياناتهم 
اإلعمار  لمنحة  مرشح  ملفه  وهل 
من  العديد  هناك  أن  مبينا  ال،  أو 

قوائم  على  مازالت  التي  الطلبات 
االنتظار.

العامة  األشغال  وزارة  وتخصص 
من  األربعاء  يوم  واإلسكان 
طلبات  الستقبال  أسبوع  كل 
المواطنين  واستفسارات 

والمراجعين.
وأثنت إحدى المواطنات المراجعات 
عمل  على  القسم،  هذا  في 
المعمول  والنظام  الموظفين 
وتخليص  تسهيل  سبيل  في  به، 

المعامالت بأسرع وقت ممكن.

مراقبة األعمال
العامة  األشغال  وزارة  وأخذت 
أيضا،  عاتقها  على  واإلسكان 
واإلعمار  البناء  عمليات  مراقبة 
التقينا  حيث  المستخدمة،  والمواد 
لألبحاث  العامـة  اإلدارة  عام  مدير 
صالح  م.  والتطوير  والدراسات 
الحتو، والذي أوضح بدوره أن هذه 
دوائر  خمسة  من  تتكون  الدائرة 
دائرة  واألبحاث،  الدراسات  تشمل، 
المواصفات  دائرة  المختبرات، 
اإلحصاء  دائرة  الجودة،  وضبط 
الكودات  ودائرة  والمعلومات، 

والمعايير.
عمل  أن  لـ"الرأي"  الحتو  وذكر 
مراقبة  على  يقتصر  القسم  هذا 
مطابقة  ومدى  البناء  شركات 
والمقاييس  للمواصفات  عملها 
الصناعات  وتطوير  الفلسطينية، 
الجودة  مستوى  ورفع  اإلنشائية، 
اعتماد  شهادات  وتقديم  فيها، 
الباطون،  أو  الخراسانة  لمصانع 
والبالستيك،  والدهانات  والبلوك 

وكل ما يختص بمواد البناء.
الدائرة  هذه  أن  الحتو  وأوضح 
مواد  من  عينات  بأخد  تقوم 
وفقا  لفحصها  المستخدمة  البناء 
على  والعمل  الجودة،  لمقاييس 
وقف  وأوامر  مخالفات  تقديم 
وفقا  المخالفة  للمصانع  وإغالق 

للقانون حتى يتم تحسين المنتج.
خمسة مختبرات يتكون منها القسم 
فنيين  خالل  ومن  جميعها  تعمل 
المواد  كل  فحص  على  مختصين، 
أو  المساكن  ببناء  المتعلقة  الخام 
سواء  وغيرها،  طرق  وإنشاء  قطاع 

محليا  مصنعه  المواد  هذه  كانت 
معبر  عبر  الخارج  من  مستوردة  أو 
والعمل  التجاري،  أبوسالم  كرم 
ومعاقبة  استخدامها  منع  على 
بالتعاون  وتسويقها  مستورديها 
تتطابق  لم  إذا  االقتصاد  وزارة  مع 

مع المواصفاتن وفقا للحتو.
للمواطنين  نصائح  الحتو  ووجه 
المستخدم  اإلسمنت  لنوع  لالنتباه 
الستخدامات  كان  سواء  البناء،  في 

الخراسنة أو التشطيب.

دوائر مختلفة
مدير اإلدراة العامة لألبنية والمرافق 
اللوح  سمير  م.  األشغال  وزارة  في 
الدائرة  هذه  أن  لـ"الرأي"،  أوضح 
في  عملها  من  وبارز  كبير  دور  لها 
تصميم  الى  تسعى  دوائر،  خمس 
والمشاريع  الهندسية  المخططات 
والحكومية،  العامة  اإلسكانية 
كمشروع المنحة اإليطالية ومشروع 
وإسكان  النمساوي،  اإلسكان 
جهة  لكونها  باإلضافة  الزهراء، 
اإلسكانية  للمشاريع  استشارية 

العامة والحكومية.
لشؤون  العامة  اإلدراة  مدير  نائب 
قال  صالح،  ماجد  م.  المحافظات 
هي  الدائرة  هذه  إن  لـ"الرأي" 
حصر  عن  المباشرة  المسؤولة 
اعتداءات  عن  الناجمة  األضرار 
مخاسر  تقيم  من  وهي  االحتالل، 
كوارث  وجود  حال  في  اإلسكان، 
األسر  عن  البحث  وتتابع  طبيعية، 
والترميم  للمساعدة  تحتاج  التي 
المباني  ترميم  على  واإلشراف 
مع  للتشبيك  إضافة  المتصدعة، 
والدولية  الخاصة  المؤسسات 
كافة  ومتابعة  البلديات،  وكافة 
االحتياجات في كافة المحافظات.  

األشغال  وزارة  عمل  يقتصر  ولم 
تقديم  على  واإلسكان  العامة 
تعمل  حيث  للمواطنين،  الخدمة 
فيها،  العاملين  أداء  تطوير  على 
مستمر،  بشكل  قدراتهم  وتنمية 
العمل  في  االرتقاء  أجل  من 
للجمهور  تقدم  التي  والخدمات 
الحديث  وهنا  المطلوب،  بالشكل 
محمد  الوزير  ديوان  مدير  مع 

العسكري.  

تقرير
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غزة- الرأي:
قطاع  في  الحكومي  اإلعالمي  المكتب  أعرب 
اإلعالمي  الوسط  بفقدان  حزنه  عن  غزة 
لإلعالمية  عامة  والعربي  خاصة  اللبناني 

اللبنانية البارزة نجوى قاسم.
وبين المكتب في تصريح صحفي، أن »قاسم« 
توفيت صباح الخميس المنصرم، في دبي إثر 
نوبة قلبية، بعد مشوار إعالمي حافل تنقلت 

فيه بين العديد من وسائل اإلعالم.
رسالة  معروف  سالمة  المكتب  رئيس  ووجه 
المهيني  ممدوح  العربية  شبكة  لرئيس 
في  وزمالئها  الفقيدة  أسرة  من  بالتعزية 
اإلعالمي  والوسط  والحدث  العربية  قناتي 
وأحبابها  ولذويها  بالرحمة  لها  داعيًا  كافة، 

بالصبر وحسن العزاء.

اإلعالمي الحكومي 
يعزي باإلعالمية 
اللبنانية نجوى 

قاسم

غزة- الرأي - آالء النمر
في تاريخ يوم محدد وفي محيط الوقت 
الهاتفية  االتصاالت  تنهال  ذاته، 
األسر  مئات  هواتف  مباغتة  المفاجئة 
قد  خاللها  كان  المتعففة،  والعائالت 
لهاتف  الهوية  معروف  اتصال  باغت 
سيدة ترعى ثالث عائالت كان الموت 
معكم   .. :"ألو  معيلهم،  غيّب  قد 
بأنه  نبشركم  المجاورة،  الصيدلية 
تم تسديد فاتورة الديون المتراكمة 
شيكل"   1000 بـ  والمقدرة  عليكم 
باألعباء  المثقلة  السيدة  عليه  ترد 
والمسؤوليات وااللتزامات،"إنتوا أكيد 

الكاميرا الخفية!".
السارة  بالبشرى  محمّلة  صدمة 
بالذات  شابهها  ومن  للسيدة 
باألرقام  المثقلة  والفواتير  الهموم 
أمل  دون  المكدسة  والديون  المالية 
المبادرة  تكن  بذلك  منها،  بالخالص 
الكاتب فهمي  التي كفلها  الشخصية 
بإزالة  الهدف  حققت  قد  شراب 
وتصفير الحسابات المالية التي تعود 

لصالح األسر المتعففة.
ونصت  ورق،  على  المبادرة  دُوّنت 
على أنها تود الوصول لمئة صيدلية 
المتراكمة  الديون  فواتير  لتسديد 

والتي  الفقيرة  العائالت  كاهل  على 
احتياجاتها  أبسط  تأمين  تستطيع  ال 
االنطالقة  ولكن  بالعالج،  المتمثلة 
وأوسع  أكبر  كانت  الواقع  أرض  على 
داخلية  خيرية  ومساهمات  بتدخل 

وخارجية سندت مبادرة "شراب".
التكامل االجتماعي والتكافل اإلنساني 
الدور  باكتمال  صوره  بأحسن  ظهر 
بوقفة  وجه  أحسن  على  واتمامه 
واحد،  رجل  وقفة  المئة  الصيدليات 
حيث دعمت المبادرة بتهوين المبالغ 
الديون  والصفح عن أجزاء كبيرة من 

وتصفيرها في ذات الوقت.
صيدلية  بأن  لـ"الرأي"  قال  "شراب" 
إدارتها  يترأس  التي  الهيثم  ابن 
الفقار سويرجو  ذو  الصيدلي  الطبيب 
كانت مثال يحتذى به في فعل الخير، 
الذي  الديون  دفتر  تفنيد  خالل  من 
وصل بداخله المبلغ إلى 6000شيكل، 
لكنه صفح عن معظمه وقبل بتسديد 
الديون  مجمل  من  1000شيكل 
اسمه  دوّن  من  كل  عن  المتراكمة 

في دفتر الديون داخل الصيدلية.
العديد من أهل  أن  وأكد شراب على 
ساندوا  قد  والخارج  الداخل  في  الخير 
لها  لما  فورا،  بدعمها  المبادرة  هذه 

الواقعي والمباشر على حال  من األثر 
تخفيف  من  لها  ولما  الفقيرة،  األسر 
على  والنفسي  المالي  للضغط  واضح 

الظروف الحياتية الخاصة والعامة.
جولة يوم واحد كانت مبادرة "تسديد 
 2000 لـ  قد وصلت  الغارمين"  ديون 
بمساندة صريحة من  متعففة،  أسرة 
كانت  التي  والصيدليات  الخير  أهل 
وتصفير  إنجاحها  في  واضح  سهم 

الديون.
تسديد  في  المبادرة  واستهدفت 
شيكل  الـ200  تجاوزت  التي  الديون 
بعد  فيما  يتضح  والتي  أكثر،  فما 
الصعبة  المعيشية  األوضاع  حقيقة 
التي يعيشها أصحابها بفعل االزمات 

والحصار وضيق الحال وانعدام الدخل 
المسجلة  الحاالت  من  العديد  ووفاة 

ضمن قوائم الديون.

مبادرون
الثوابتة،  إسماعيل  أثنى  جهته،  من 
اللجنة  باسم  اإلعالمي  المتحدث 
القيمي،  السلوك  لتعزيز  الوطنية 
يبذلها  التي  الكبيرة  الجهود  على 
سبيل  في  المجتمعيون  المبادرون 
عن  وخاصة  األهالي  عن  التخفيف 

الغارمين.
المجتمعي  المبادر  الثوابتة  وشكر 
فهمي شراب صاحب مبادرة "إسقاط 
لـ100 صيدلية  الغارمين  الديون عن 

الخطوة  هذه  مباركًا  غزة"،  قطاع  في 
كان  الذي  شراب  بالناشط  ومشيدًا 
له مبادرات مجتمعية رائعة على مدار 
المرحلة الماضية، كما وشكر المجتمع 
المحلي الذي يتفاعل بإيجابية مع مثل 

هذه المبادرات المجتمعية.
الحذو  إلى  الفلسطيني  الشباب  ودعا 
التي  الجميلة  المبادرات  هذه  لمثل 
األهالي،  بين  طيبًا  صدىً  لها  يكون 
الفقراء  أعباء  من  تخفف  أنها  حيث 
الحصار  ظل  في  خاصة  والمحتاجين 
الظالم المفروض على قطاع غزة منذ 

أكثر من 12 عامًا.
الوطنية  اللجنة  أن  الثوابتة  وأكد 
لتعزيز السلوك القيمي قامت بتكريم 
مرحلة  في  المجتمعيين  المبادرين 
هؤالء  تكريم  ستواصل  وأنها  سابقة 
المبادرات  هذه  مثل  على  القائمين 
الناس  تخدم  التي  المجتمعية 

والجمهور الفلسطيني.
قد  شراب  الكاتب  أن  بالذكر  الجدير 
سجين   1500 سراح  إطالق  في  نجح 
على ذمم مالية في رمضان الماضي، 
حقيبة   1300 توفير  في  ونجح 
الموسم  بداية  مع  للطالب  مدرسية 

الدراسي.

مبادرة شخصية تتوسع

مبادرة »الغارمين« ترفع حرج الديون وتفسح الطريق للخير


