
غزة _ الراأي- اآالء النمر
"املوظ��ف  ح��ال  �ضي��ق  ع��ن  رغم��ا 
امل��ادي  مدخول��ه  احلكوم��ي" وقل��ة 
واأطفال��ه  يكفي��ه  ي��كاد  ال  ال��ذي 
االأ�ض��بوع االأول م��ن تقا�ض��ي راتب��ه 
ال���40%،  ال��ذي ال يتع��دى ن�ض��بته 
واملوزع بني دفع اآجار بيته وم�ضاريف 

اأطفال��ه وتق�ضي��ط دي��ون يوميات��ه 
ل�"ال��دكان" املقاب��ل لب��اب بيت��ه، اإال 
اأن��ه يجد نف�ض��ه بح��ال اأف�ضل بكثري 
الدخ��ل  االأ�ض��ر معدوم��ة  تل��ك  م��ن 

ومعدومة احلياة باأب�ضط معانيها.
"الع��ني ب�ض��رية واالأي��دي ق�ضرية"، 
ه��ذا املث��ل بحذافريه ميث��ل املوظف 

متّن��ى  ال��ذي  غ��زة،  يف  الفل�ضطين��ي 
كث��ريه  امل��ال  م��ن  ميل��ك  اأن  يوم��ًا 
لي�ض��ر بي��وت الفق��راء م��ن كابو�س 
اجل��وع، ويدف��ئ اأج�ض��اد اأطفاله من 
قر���س ال�ض��تاء، فال حيل��ة للموظف 
اإال اأن يكفي نف�ض��ه وعائلته من �ض��ر 
الفقر وب��رد ال�ض��تاء. نافذة واحدة 

اأط��ل منه��ا املوظف املتكاف��ل مع تلك 
االأ�ض��ر، ليتربع جزءا من حقه بنية 
ال�ضدقة اجلارية عنه وعن اأطفاله، 
عرب مبادرة خريي��ة اأطلقها عدد من 

املوظفني بعنوان "عيلة واحدة".
املبادرة بداأت �ضغرية وامتدت لتكرب 
الأج��ل  املتكافل��ني  املوظف��ني  بع��دد 

الدخ��ل  معدوم��ة  الفق��رية  االأ�ض��ر 
واحليلة، حي��ث طلبت جلنة املبادرة 
من احلكومة يف غزة بالتجاوب معها 
يف فت��ح املج��ال للت��ربع االختي��اري 
للموظف��ني من م�ض��تحقاتهم ل�ض��الح 

اأبن��اء  م��ن  املحتاج��ني 
ال�ضعب الفل�ضطيني.
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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-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
جتت��اح االأرا�ض��ي الفل�ض��طينية وخا�ض��ة 
قط��اع غزة، موجة برد �ض��ديدة، ال�ض��يما 
م��ع دخول ما تعرف ب�"فرة االأربعينية"، 
انت��اج  عل��ى  كب��ري  ب�ض��كل  توؤث��ر  والت��ي 
املحا�ض��يل الزراعية وخا�ض��ة املك�ضوفة، 
وتت�ض��بب يف حرقها يف ح��ال مل يتم اأخذ 

التدابري الالزمة.
ومرب��ي  املزارع��ني  م��ن  الكث��ري  ويخ�ض��ى 
الدواج��ن م��ن موج��ة ال��ربد ال�ض��ديدة، 
ب�ض��قوط  خ��ريا  ا�ضتب�ض��روا  اأن  بع��د 
ن�ض��رات  يتابع��ون  فتجده��م  االأمط��ار، 
االأر�ض��اد اجلوية خوفا من ت�ض��رر م�ضدر 
رزقه��م الوحي��د، ويتخ��ذون الكث��ري م��ن 
يذه��ب  ال  حت��ى  الالزم��ة  االحتياط��ات 

تعبهم هباًء منثورًا.

احتياطات الزمة
حدي��ث  يف  يوؤك��د  قدي��ح  خال��د  امل��زارع 
ل�"ال��راأي، اأن موج��ة ال��ربد تعم��ل عل��ى 
النبات��ات  يف  وال�ض��اق  االأوراق  ح��رق 
واملزروعات املك�ض��وفة، مو�ضحا اأن ارتفاع 
درج��ات احل��رارة وم��ن ث��م جم��يء كتلة 
ه��واء �ض��ديدة ال��ربودة، ت�ض��بب تغري يف 
املن��اخ لدى املحا�ض��يل الزراعي��ة، وهو ما 

يوؤدي لتغري لونها ومن ثم احراقها.
االحتياط��ات  اأخ��ذ  كيفي��ة  وح��ول 
وق��وع  لتف��ادي  الالزم��ة  واالإج��راءات 
اأ�ضرار، يقول قديح يف حديث ل�"الراأي": 
عندم��ا تبلغنا االأر�ض��اد اجلوية بو�ض��ول 
املزروع��ات  بر���س  نق��وم  ب��رد،  موج��ة 
عل��ى  تتع��ود  حت��ى  باملي��اه  واملحا�ض��يل 
ال��ربودة وال يتغ��ري عليه��ا اجل��و، اأو نقوم 

باإ�ض��عال النريان واالط��ارات قرب املزارع 
حماول��ة  ويف  ال�ض��قيع،  موج��ات  لط��رد 

للتخفيف من حدة الربد".
ول��دى املزارع قديح مزرعة دواجن اأي�ض��ا 
بالق��رب من اأر�ض��ه، حي��ث يقوم باإ�ض��عال 
الدفاي��ات لزي��ادة عملي��ة التدفئ��ة على 
م��دار ال�ض��اعة، اإ�ض��افة تغطي��ة مزرعته 
بالكث��ري من القما�س، كونها م�ض��نوعة من 
األ��واح الزينك��و، ومن ث��م متابع��ة درجة 
وج��ود  ظ��ل  يف  خا�ض��ة  امل��كان  ح��رارة 

منخف�س جوي �ضديد.
ال�ض��غرية  قدي��ح:" ال�ضي�ض��ان  وي�ض��يف 
حتت��اج اىل م��كان داف��ئ ج��دا، ودرج��ة 
ح��رارة املكان يجب اأن تك��ون من 32 اإىل 
35، واأي درج��ة ح��رارة اأق��ل م��ن ذل��ك 
ميك��ن اأن توؤثر على منوها"، الفتا اإىل اأنه 
يعمل على االكثار من و�ض��ع قطع القما�س 

الكب��رية حت�ض��ا لتعري��ق األ��واح الزينك��و، 
وو�ضول الرطوبة اىل الدجاج.

تحذيرات ونصائح
وزارة  با�ض��م  الناط��ق  يوؤك��د  جهت��ه  م��ن 
اأن  الب�ض��يوين،  اأده��م  بغ��زة  الزراع��ة 
وزارت��ه خ��الل االأي��ام املا�ض��ية وخا�ض��ة 
وجه��ت  اجلوي��ة  املنخف�ض��ات  ف��رة  يف 
واأ�ض��حاب  للمزارع��ني  هام��ة  حتذي��رات 
م��زارع الدواجن بهدف اأخذ االحتياطات 
موج��ة  م��ع  التعام��ل  وكيفي��ة  الالزم��ة، 

ال�ضقيع والربد التي متر بها البالد.
ويق��ول الب�ض��يوين يف حدي��ث ل�"الراأي": 
كان هن��اك تع��اون والت��زام �ض��ديدين من 
اىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر  املزارع��ني،  قب��ل 
تف��ادي الكثري من االأ�ض��رار جراء موجة 
ال��ربد وخا�ض��ة ل��دى مزارع��ي الدواجن 

واالإنتاج النباتي".
ويو�ض��ح الناطق با�ض��م ال��وزارة اأنه لو مل 
يت��م تطبيق هذه الن�ض��ائح واالر�ض��ادات، 
ل��دى  كب��رية  خ�ض��ائر  هن��اك  ف�ض��يكون 
املزارع��ني، الفت��ا اإىل اأن��ه حدث��ت هناك 

خ�ضائر لكنها لي�ضت كبرية.
وحول االأ�ضرار التي ت�ضببها موجة الربد 
على املحا�ضيل الزراعية، ي�ضيف:" الربد 
ال�ض��ديد يت�ض��بب يف حروق كبرية ت�ضيب 
النبات��ات وبالت��ايل تلف��ه، ولذلك وجهنا 
الكث��ري من الن�ض��ائح للمزارعني ب�ض��رورة 
ب�ض��كل  الزراعي��ة  الدفيئ��ات  اغ��الق 
اجلوفي��ة  باملي��اه  املحا�ض��يل  وري  جي��د، 
لك�ض��ر حدة ال�ض��قيع حر�ض��ا على �ضالمة 
النبات��ات، اىل جان��ب ا�ض��عال الدفايات، 
وتوف��ري درج��ة ح��رارة منا�ض��بة خا�ض��ة 

ملزارع الدواجن".

حفاظا على سالمة الموسم

مزارعو غزة..استنفار كامل لمواجهة هجمة البرد
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غزة- الراأي
قب��ل ب�ض��ع اأيام انطلق ع��ام 2020 
م��ع اآم��ال كب��رية كم��ا هو احل��ال يف 
بداي��ة كّل عام، ال �ض��ّيما بالن�ض��بة 
اإىل اأك��ر النا�س اأماًل يف قطاع غزة 
اأن يك��ون ه��ذا العام تغريًا لالأف�ض��ل 

على جميع االأ�ضعدة. 
الع��ام  ح��ّل  الواق��ع،  اأر���س  فعل��ى 
االحت��الل  ح�ض��ار  فيم��ا  املذك��ور، 
قط��اع  عل��ى  مطب��ق  االإ�ض��رائيلي 
وم��ن  تغي��ري  اأّي  دون  وم��ن  غ��زة 
غ��ريه  اأو  اأمم��ي  تدّخ��ل  اأّي  دون 
في��ه.  العي���س  �ض��روط  لتح�ض��ني 
يومياته��م  يف  الغزي��ون  ومي�ض��ي 
و�ض��ط ظروف قا�ض��ية، ال �ض��ّيما مع 
االكتظاظ ال�ض��كاين واالعتداءات 

االإ�ضرائيلية املتكررة.
فللع��ام الراب��ع ع�ض��ر يعي���س قطاع 
غزة ح�ض��ارا خانقا، تاآكلت ب�ض��ببه 
جمي��ع القطاعات االقت�ض��ادية يف 
غزة، لت�ض��تمر االأو�ض��اع م��ع بداية 
العام اجلديد 2020 من �ض��يء اإىل 
اأ�ضواأ؛ على اآمل اأن ي�ضهد نف�ضه العام 

انفراجات على جميع االأ�ضعدة.
االأعم��ال  رج��ال  جمعي��ة  رئي���س 
عل��ي احلايك قال: اإن هناك �ض��عور 

اإيجابي ب��اأن العام 2020 �ضي�ض��هد 
حت�ض��نًا اقت�ض��اديًا ح��ال ا�ض��تمرت 
الت�ض��هيالت االقت�ض��ادية املقدم��ة 
اإىل قطاع غ��زة، والتي كان اأخرها، 
الت�ض��اريح  ع��دد  بزي��ادة  وع��ود 
والتج��ار،  لالأف��راد  املمنوح��ة 
وال�ض��ماح باإدخال اإطارات املركبات 
وبا�ض��ات التنق��ل وقوارب ال�ض��يد، 
الزراعي��ة،  املنتج��ات  وت�ض��دير 
االأ�ض��مدة  �ض��راء  عل��ى  واملوافق��ة 

الكيماوية.
مبن��ح  اأمل��ه  ع��ن  احلاي��ك  وع��رب 
م��ن  الت��ي  الت�ض��هيالت  م��ن  املزي��د 
�ض��اأنها امل�ض��اهمة يف التخفي��ف م��ن 
القط��اع،  يف  االإن�ض��انية  املعان��اة 
واإعط��اء بارق��ة اأم��ل الأك��ر م��ن 2 
مليون فل�ض��طيني ي�ض��عون للح�ضول 
عل��ى فر���س عم��ل الإعالة اأ�ض��رهم 
واأطفاله��م يف ظ��ل االنت�ض��ار الكبري 

مل�ضكلتي البطالة والفقر. 
الت�ض��هيالت  اأن  احلاي��ك  واأك��د 
عجل��ة  تدف��ع  اأن  ميك��ن  املتتالي��ة 
وتعم��ل  الفل�ض��طيني  االقت�ض��اد 
عل��ى حتريك الو�ض��ع االقت�ض��ادي 
اأن  اإىل  الفت��ًا  رك��وده،  ظ��ل  يف 
بداي��ات  اأن  اإىل  ت�ض��ري  التوقع��ات 

الع��ام 2020 �ضت�ض��هد حت�ض��نًا على 
�ض��عيد حرك��ة ت�ض��دير العديد من 
وال�ض��ناعية  الزراعي��ة  املنتج��ات 
مثل اخل�ضروات واملالب�س والن�ضيج، 
وبع���س املواد الغذائية وحت�ض��ن يف 

حركة وم�ضاحة ال�ضيد.

مئات التصاريح
واأ�ض��ار اإىل اأنه ج��رى موؤخرًا زيادة 
عدد الت�ض��اريح املمنوحة للتجار ل� 
 500 5000 ت�ضريح تاجر عادي، 
، مع��ربًا ع��ن  �ض��ي  ام  ب��ي  ت�ض��ريح 
اأمل��ه بزي��ادة العدد خ��الل الفرة 
العم��ال؛  لفئ��ة  ال�ض��يما  القادم��ة، 
للم�ض��اهمة يف احل��د م��ن م�ض��كلتي 

البطالة والفقر.
ي�ض��مح  ب��اأن  اأمل��ه  ع��ن  ع��رب  كم��ا 
اجلانب االإ�ض��رائيلي باإدخال املزيد 
م��ن العم��ال للعم��ل يف الداخ��ل، مع 
كاف��ة  بت�ض��دير  ال�ض��ماح  �ض��رورة 
اخل��ام  امل��واد  واإدخ��ال  املنتج��ات 
واالآالت الالزمة لت�ض��غيل املن�ض��اأت 

االقت�ضادية وامل�ضانع.
العم��ل  اإلغ��اء  ب�ض��رورة  وطال��ب 
باالآلي��ة الدولي��ة الإع��ادة االعمار 

املعروف��ة ب���""GRM ،مل��ا يرت��ب 
عليهما من اأثار كارثية اأدت لتدمري 

اقت�ضاد غزة.
ودع��ا احلاي��ك اإىل �ض��رورة تبن��ي 
القط��اع اخلا���س وتق��دمي احلل��ول 
العاجل��ة الإع��ادة الن�ض��اط جلميع 
يف  االقت�ض��ادية  احلي��اة  مراف��ق 
القطاع��ات  واإعف��اء  غ��زة،  قط��اع 
ال�ض��رائب  م��ن  االقت�ض��ادية 
واإعطائه��ا مي��زات م�ض��تثمر جديد 
اع��ادة ت�ض��غيل  م��ن  حت��ى تتمك��ن 
امل�ضانع وا�ضتيعاب املزيد من العمال 

واخلرجني.

حلول جذرية
مدير العالقات العامة واالإعالم يف 
غرفة جتارة و�ض��ناعة غ��زة ماهر 
الطب��اع توق��ع اأن��ه لن يك��ون هناك 
تط��ورات اإيجابي��ة ملحوظ��ة عل��ى 
�ض��عيد حت�ضن اأو�ضاع اقت�ضاد غزة؛ 
فتع��ايف ه��ذا االقت�ض��اد م��ن حال��ة 

االنهيار التي يعانيها.
واأك��د عل��ى �ض��رورة اتخ��اذ حل��ول 
جذري��ة كي يلم���س املواطن التغيري 
االإيجاب��ي عل��ى امل�ض��توي املعي�ض��ي 

حي��ث ال تعن��ي موافق��ة االحتالل 
اإىل  زراع��ي  منت��ج  اإدخ��ال  عل��ى 
�ض��وقه اإن القطاع الزراعي �ضيتطور 
جتارت��ه  اأو  �ض��ادراته  و�ض��تنتع�س 

اخلارجية على حد و�ضفه.
وتابع الطباع بالقول:" الت�ضهيالت 
التي اأعل��ن االحتالل موؤخ��رًا عنها 
جزئي��ة ذات تاأث��ري حم��دود عل��ى 
اأن  �ض��اأنها  م��ن  التج��اري  الن�ض��اط 
ت�ض��هم يف حت�ض��ني اأو�ض��اع قطاعات 
حم��دود؛  بق��در  معين��ة  اإنتاجي��ة 
ال�ض��ماح  ع��ن  احلدي��ث  اإن  حي��ث 
لل�ض��وق  االأر�ض��ي  الت��وت  بت�ض��دير 
زي��ادة ع��دد  االإ�ض��رائيلية وبح��ث 
املنتجات الزراعية التي قد ي�ض��مح 
بت�ضديرها لذات ال�ضوق يعد جمرد 
بارقة اأم��ل للمزارعني والعاملني يف 

جتارة املنتجات الزراعية".
رف��ع  اأهمي��ة  عل��ى  الطب��اع  و�ض��دد 
القيود االإ�ضرائيلية املفرو�ضة على 
اإدخال العديد من اأ�ضناف مدخالت 
االإنتاج واإزالة القيود التي تعر�س 
دخول منتجات القطاع اإىل خمتلف 
االأ�ض��واق اخلارجي��ة مب��ا يف ذل��ك 

ال�ضوق االإ�ضرائيلية.

هل ينهض االقتصاد الفلسطيني على قدميه بـ2020؟
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غزة- الراأي
واحل�ض��ار  االإ�ض��رائيلي  احل�ض��ار  يزي��د 
البح��ري على غ��ّزة الطني بّل��ة، اإذ يعزالن 
غ��زة ع��ن الع��امل اخلارج��ي ومنع و�ض��ول 
االأم��وال الالزم��ة الإع��ادة م��ا مت تدم��ريه 
خالل العدوان االإ�ضرائيلي على قطاع غزة 

خالل ال�ضنوات املا�ضية.
وت�ض��به ظ��روف العي���س يف غ��ّزة ظ��روف 
العي���س يف �ض��جن يف اله��واء الطل��ق؛ فه��و 
عقاب جماع��ي يوؤج��ج الياأ���س واالإحباط 
االإ�ض��رائيلي  االحت��الل  ع��ن  الناجت��ني 

امل�ضتمر.

جهود إعادة اإلعمار
وقال �ضرحان اإن العدوان االأخري على غزة 
دم��ر 11 األف وحدة �ض��كنية ب�ض��كل كامل، 
و162 األ��ف وحدة �ض��كنية ب�ض��كل جزئي، 
كما ال ت��زال هناك األف وحدة �ض��كنية مل 

ينته بناوؤها نتيجة احلروب ال�ضابقة.
ووفق �ضرحان فاإن وزارته اأجنزت ما يعادل 
"اإع��ادة االإعم��ار"  %84 م��ن م�ض��روعات 
رغ��م الظروف ال�ض��عبة واحل�ض��ار، م�ض��ريا 
وال  الذات��ي  بالدف��ع  ي�ض��ريون  اأنه��م  اإىل 
توجد جه��ة تتبنى االإعمار بالتوا�ض��ل مع 
املانحني، مبينا اأن الدول املانحة الرئي�ض��ة 

هي ال�ضعودية وقطر والكويت واأملانيا.
وذكر اأن االأ�ضرار اجلزئية هي التي تعاين 
االإ�ض��كاليات يف التعوي���س حي��ث ا�ض��تفاد 
منه��م 104 مواطنني بقيم��ة 205 ماليني 
دوالر، ومتبقي ما مقداره 80 مليون دوالر، 
مو�ض��حا اأن االأ�ض��رار الكلية حتت��اج ل��50 

مليون دوالر لالنتهاء منها.
وبني �ضرحان اأن هناك قطاعات مل ت�ضتفد 
من م�ض��روعات "اإعادة االإعم��ار" وال زالت 
والزراع��ي  ال�ض��ناعي  كالقط��اع  تنتظ��ر 
واالقت�ض��ادي، مو�ض��حًا اأن القطاع بحاجة 
اإىل 250 ملي��ون دوالر يف قطاع االإ�ض��كان، 
و200  االقت�ض��ادي،  القط��اع  يف  و250 
ملي��ون يف القط��اع الزراع��ي، و50 ملي��ون 

دوالر لتاأهيل البنية التحتية.
وبح�ض��ب �ض��رحان ف��اإن ع��ام 2019م ه��و 
من اأ�ض��واأ ال�ض��نوات من حيث التمويل �ضبه 
املتوقف، معتربا اأن ما مت يف االعمار يعترب 

اإجنازا مقارنة بظروف القطاع.
ولف��ت اإىل اأن وزرات��ه متل��ك اأكرب اأ�ض��طول 
م��ن االآلي��ات والت��ي ت�ض��اعد به��ا البلديات 
بع��د من��ع االحت��الل دخوله��ا، الفت��ا اإىل 
اأن وزارت��ه تهت��م بطريق��ي �ض��الح الدي��ن 
والر�ض��يد، وتبح��ث ع��ن متوي��ل ل�ض��ارعي 

احلرية وموراج.

جهود ترميم بيوت الفقراء
وع��ن برنام��ج ترميم بي��وت الفق��راء ذكر 
اأن امل�ض��روع ال م��ول ب������20 ملي��ون دوالر 
خالل الفرة املا�ضية و30 مليون دوالر من 
املوؤ�ض�ض��ات الدولية، مبينا اأن امل�ض��روع م�س 

�ضريحة هامة من املواطنني.
األ��ف وح��دة   25 ف��اإن  �ض��رحان  وبح�ض��ب 
بن��اء  الإع��ادة  وحتت��اج  متهالك��ة  �ض��كنية 
ب�ض��كل كام��ل يف القط��اع، و60 األف وحدة 
�ض��كنية حتت��اج اإىل ترميم واإع��ادة تاأهيل 
املالئ��م  االدن��ى  احل��د  معاي��ري  تلب��ي  ك��ي 

لل�ض��كن، كم��ا يع��اين القط��اع م��ن عج��ز يف 
امل�ض��اكن مبق��دار 120 األف وحدة �ض��كنية 
اأي اأن القط��اع بحاج��ة ل 14 األ��ف وحدة 
�ضكنية �ضنويا لتعادل النمو الدميوغرايف.

االنتهاء من عمليات البحث
وبني �ض��رحان اأن��ه مت االنتهاء م��ن عملية 
امل�ض��ح ل���� 45 األ��ف حال��ة، وتب��ني اأن 17 
األ��ف حال��ة حتت��اج بن��اء وح��دة �ض��كنية 
جدي��دة، وهن��اك 7000 حال��ة تعي�س يف 
وحدات �ض��كنية اآيلة لل�ض��قوط، و 60 األف 
حال��ة بحاج��ة اإىل ترميم واإع��ادة تاأهيل 
من جديد، وظهرت مع البحث اح�ض��ائيات 
االجتماعي��ة  االأ�ض��ر  باأو�ض��اع  تتعل��ق 
االآلي��ة  ح�ض��ب  ت�ض��نيفها  ومت  ال�ض��عبة، 

املتبعة.
واأو�ض��ح اأن طواق��م ال��وزارة تعم��ل حالي��ا 
على تدقي��ق ومعاجلة البيان��ات وترتيبها 
ح�ض��ب االأولوية وفقا لنظام تنقيط يعطي 
درجة اال�ض��تحقاق للحالة ويرتبها ح�ضب 

االأولوية.
االإح�ض��ائيات  م�ض��اركة  مت  اإن��ه  وق��ال 
االأولوي��ة م��ع كاف��ة اجله��ات ذات العالقة 
واملوؤ�ض�ض��ات ال�ض��ريكة والعامل��ة يف جم��ال 
حلثه��ا على ب��ذل اجله��ود لتوف��ري التمويل 
مل�ض��اعدة ه��ذه احلاالت يف حت�ض��ني ظروف 

�ضكنها.
تر�ض��يح  مت  اأن��ه  ال��وزارة  وكي��ل  واأ�ض��اف 
قراب��ة 3000 حالة بالتن�ض��يق م��ع وزارة 
اىل  اأويل  ب�ض��كل  االجتماعي��ة  التنمي��ة 
موؤ�ض�ض��ة )UNOPS( لدرا�ض��ة اإمكاني��ة 

اأو  م��ن م�ض��اعدة يف الرمي��م  ا�ض��تفادتهم 
اإع��ادة البن��اء يف ح��ال توف��ر متوي��ل لدى 

املوؤ�ض�ضة.

اهتمام خاص
ولفت اإىل اأن وزارته تويل م�ضاريع الرميم 
ال��دول  اأن  كم��ا  كب��ريا  اهتمام��ا  للفق��راء 
املانح��ة تدع��م ه��ذا التوجه يف ح��ني اأنها 
حتج��م عن متوي��ل م�ض��اريع اإع��ادة البناء 

مل�ضاكن ب�ضبب تكاليفها.
وح��ول اإعادة بن��اء املجم��ع االإيطايل قال 
اإن املجم��ع واأب��راج الندى تابع��ان للمنحة 
ي��ورو  ملي��ون  ب����15  املق��درة  االإيطالي��ة 
وه��و عبارة عن قر�س ح�ض��ن لل�ض��لطة لكن 
امل�ض��كلة اأن اإجراءات احلكومة االإيطالية 
�ض��عبة وطويلة لذل��ك امتدت م��دة العمل 
بن��اء  اأن  معت��ربا  في��ه،  العم��ل ج��ار  لك��ن 
حكوم��ة  توج��د  ال  الأن��ه  �ض��عب  االأب��راج 
تتبناه��ا وتقدمه��ا للمانح��ني لتقنعه��م بها 
حي��ث ترف���س تل��ك اجله��ات احلدي��ث عن 

اأبراج باعتبارها جتارية.

مساكن حمد
اأن  اأو�ض��ح  اإعف��اءات مدين��ة حم��د  وع��ن 
الفل�ض��طيني  لل�ض��عب  القطري��ة  املنح��ة 
حم��د  مدين��ة  اأن  مو�ض��حا  لفئ��ة،  ولي���س 
بلغ��ت تكلفته��ا 407 مالي��ني دوالر بواق��ع 
2324 وحدة �ض��كنية، واأن ال�ض��قة كلفت 
األ��ف دوالر دون ثمن االأر�س والبنية   42
التحتية، وبيعت ب��40 األف دوالر مق�ضطة 

عل��ى 20 �ض��نة، وكان �ض��رط املن��ح القدرة 
على التق�ض��يط، ومت االتفاق اأن االأق�ضاط 
تو�ضع يف �ض��ندوق املدينة لال�ضتفادة منها 
يف بناء وحدات جدي��دة، وتقدمي قرو�س 
ال�ض��ابة، وكذل��ك ترمي��م بي��وت  ل��الأزواج 

الفقراء.
وب��ني اأن االأق�ض��اط تاأجل��ت ل����3 �ض��نوات، 
نظ��را للظ��روف ال�ض��عبة فيم��ا مل يكت��ف 

املالكون بذلك بل يطالبون باإعفاء كامل.
وع��ن املرحل��ة الثالثة اأ�ض��ار �ض��رحان اإىل 
اأنها تت�ض��من 154 �ض��قة متن��ح للمواطنني 
القادري��ن عل��ى دف��ع 6 اآالف دوالر دفع��ة 
اأوىل وق�ض��طا �ض��هريا بقيم��ة 160 دوالرا 
مل��دة 12 عام��ا، م�ض��ريا اإىل اأنه��م يف ه��ذه 
املرحل��ة اتفق��وا م��ع البن��ك لت��ويل مهمة 
ا�ض��تالم الدفعات من خالل �ض��مانات يراها 
منا�ض��بة ك��ي ال تتك��رر اأخط��اء املراح��ل 
ال�ض��ابقة ول�ض��مان لتنفي��ذ مراحل قادمة 

من امل�ضروع.
الإع��ادة  املر�ض��ودة  االأم��وال  وبخ�ض��و�س 
االإعم��ار وم��دى التزام ال��دول بدفعها ذكر 
�ض��رحان اأن الدول تعهدت بدفع 5 مليارات 
دوالر ن�ضفها مقرر الإعادة االإعمار واالآخر 
مليزانية ال�ض��لطة، منوها اإىل اأن ما و�ضل ال 

يتعدى املليار دوالر.
واأو�ض��ح اأن التزامات الدول حتتاج ملتابعة 
لك��ن ال يوج��د اهتم��ام م��ن احلكوم��ة وال 
الرئا�ضة، والكثري من الدول بداأت بح�ضاب 
ما دفعته خالل ال�ض��نوات ال�ضابقة، م�ضريا 
اإىل اأن الدول��ة الوحي��دة التي التزمت هي 

الكويت.

سرحان : 2019 أسوأ السنوات من حيث التمويل

السكن بغزة.. أزمة يفاقمها الحصار اإلسرائيلي 
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غزة- ب�ضام العطار- الراأي:
الع��ام 2020 اإنه عام ال�ض��باب بامتياز 
ال  كي��ف  املختلف��ة،  ق�ض��اياه  وتبن��ي 
اأه��م  م��ن  ال�ض��باب  �ض��ريحة  وتعت��رب 
يف  خا�ض��ة  املجتم��ع  داخ��ل  ال�ض��رائح 
قطاع غزة، حيث تفتتح وزارة ال�ضباب 
والريا�ض��ة العام اجلدي��د بالعديد من 
اخلط��ط والدع��م والرعاي��ة للعدي��د 
واالأندي��ة  ال�ض��بابية  املب��ادرات  م��ن 
 2019 الع��ام  وتختت��م  الريا�ض��ية، 
بالعدي��د من االجن��ازات ودعم القطاع 
و�ض��لت  مببل��غ  والريا�ض��ي  ال�ض��بابي 

قيمته ملليون دوالر.
وكيل وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة اأحمد 
اأولي��ات  اإن  ل�"ال��راأي"،  ق��ال  حمي�ض��ن 
ال��وزارة خالل الع��ام احل��ايل هو دعم 
�ض��ريحة ال�ض��باب بع��د حتقي��ق نقالت 
حقيقة ال�ض��نوات املا�ض��ية، اىل جانب 
ال�ضاأن الريا�ض��ي، مبينًا اأن هناك اأكر 
م��ن 80 مركز �ض��بابي مرخ�س من قبل 
الوزارة يف كافة حمافظات قطاع غزة.
حمي�ضني اأ�ضاف اأن الوزارة تخ�ض�س يف 
كل ع��ام جائزة الأف�ض��ل مركز �ض��بابي 
و�ض��ط مناف�ض��ة �ض��ديدة وتفاعل كبري 
بينها، حتت م�ض��مى "جائزة فل�ض��طني" 
موؤك��دًا  دوالر،  اآالف   6000 بقيم��ة 
وفاع��ل  ري��ادي  دور  املراك��ز  له��ذه  اأن 
يف خدم��ة ال�ض��باب وجعله��م اأ�ضخا�ض��ًا 

منتجني ومبدعني.

تصويب أوضاع 80 مركز
ت�ضويب االأو�ضاع القانونية ل� 80 مركز 
ونادي �ض��بابي واالإ�ض��راف على اختيار 
جمال���س االإدارة لها واملكونة اأي�ض��ًا من 
العب��ني واإداري��ني ومدربني، اإ�ض��افة ل� 
27 احتاد ريا�ض��ي، مهام رئي�ضية تقع 
على عات��ق وزارة ال�ض��باب والريا�ض��ة 
كما يقول حمي�ض��ن، الهدف منها �ضبط 
الن�ضاط ال�ضبابي والريا�ضي مبا يحقق 

الغاية التي اأن�ضاأت من اأجلها.
مل يق��ف االأمر عند هذا احل��د فوزارة 
ا�ض��تطاعت  والريا�ض��ة  ال�ض��باب 
املوؤمت��ر  اإجن��اح  يف  اأي�ض��ًا  امل�ض��اهمة 
الك�ض��في االأول ال��ذي ج��رى يف قط��اع 
غ��زة االأيام املا�ض��ية، ففرق الك�ض��افة 
الفل�ضطينية ت�ض��م العديد من ال�ضباب 
الفل�ض��طيني، ال��ذي يعت��رب عم��ود هذا 

الوطن وم�ضتقبله.
وك�ض��ف حمي�ض��ني اأن��ه وخ��الل الفرة 
القادم��ة �ض��يتم ت�ض��ويب عم��ل بع���س 
املراكز ال�ضبابية واالأندية الريا�ضية، 
فمنه��ا �ضي�ض��تمر عمله ومنها من �ض��يتم 
وق��ف عمله، نظرًا لع��دم وجود تفاعل 
الريا�ض��ي  اأو  ال�ض��اب  يفي��د  حقيق��ي 
الفل�ض��طيني، م�ض��يفًا اأن وزارة ال�ضباب 
والريا�ضة انتهت من درا�ضة ملفات 80 
ناديًا ريا�ضيًا، بهدف ت�ضويب اأو�ضاعها 
خدم��ة  تق��دمي  �ض��بيل  يف  القانوني��ة 

اأف�ضل لل�ضباب.

تخصيص إدارة 
يق��ول  الطفول��ة  م�ض��توى  عل��ى  اأم��ا 
اإدارة عام��ة  "مت تخ�ض���س  حمي�ض��ن: 
للطفولة والطالئع، اىل جانب االإدارة 
العام��ة للريا�ض��ة، حي��ث تعم��ل وزارة 

االهتم��ام  عل��ى  والريا�ض��ة  ال�ض��باب 
بالطف��ل م��ن خ��الل م�ض��اريع وبرام��ج 
مرحل��ة  اىل  االنتق��ال  ث��م  خا�ض��ة، 

الطالئع وو�ضال ملرحلة ال�ضباب".
حمي�ض��ن ذك��ر اأن هناك توجه��ًا خالل 
الع��ام احل��ايل 2020، الإن�ض��اء احتاد 
ع��ام ميث��ل كاف��ة املراك��ز ال�ض��بابية، 
يق�ض��م اىل عدة فروع يف كل حمافظة، 
مبين��ًا اأن كل ثالث��ة مراك��ز يح��ق له��ا 
اإن�ض��اء احتاد فرعي للهيئة ال�ض��بابية 

التابعة لها.
وزارة  عاتقه��ا  عل��ى  اأخ��ذت  كم��ا 
احلال��ة  رعاي��ة  والريا�ض��ة  ال�ض��باب 
ال�ضبابية والريا�ضية وخدمة ال�ضباب 
التنمي��ة  موا�ض��يع  يف  الفل�ض��طيني 
امل�ض��تدامة وتنمية الق��درات واملهارات 
م��ن خ��الل تخ�ض��ي�س برام��ج ودورات 
تدريبي��ة معتمدة، الأكر م��ن 12 األف 
�ض��اب و�ضابة ا�ض��تفاد من هذه اخلدمة 
الت��ي تقدمها لهم ال�ض��باب والريا�ض��ة 
م��ن رفح وحت��ى بيت حان��ون كما يفيد 
 20 �ض��يتم حت�ض��ي�س  حمي�ض��ن، فيم��ا 
األف دوالر لرعاية املبادرات ال�ضبابية 

للعام 2020.
دع��م  اأهمي��ة  عل��ى  اأك��د  حمي�ض��ن 
وم�ض��اعدة ال�ضباب الفل�ض��طيني ماديًا، 
ال�ض��باب  �ض��ندوق  اإن�ض��اء  خ��الل  م��ن 
الفل�ض��طيني منذ ثمان �ض��نوات، والذي 
يق��دم قرو�ض��ًا مي�ض��رة لل��زواج والت��ي 
ا�ض��تفاد منها 3000 �ضاب بقيمة 700 
األ��ف دوالر يف الع��ام 2019، مبينًا اأنه 
�ض��يتم دع��م ه��ذا ال�ض��ندوق يف الع��ام 
2020 بقيمة 50 األف دوالر، على اأن 
ي�ض��تكمل الدع��م احلكومي لل�ض��ندوق 

خالل الفرة القريبة القادمة.

دعم المشاريع
التعلي��م  اأي�ض��ًا  ال�ض��ندوق  وي�ض��مل 
ال�ض��غرية  امل�ض��اريع  ودع��م  اجلامع��ي، 
وزارة  م��ع  بالتع��اون  واال�ض��تثمار 
االقت�ضاد، وقرو�س االإ�ضكان بالتعاون 
م��ع وزارة االأ�ض��غال العامة واالإ�ض��كان، 
بالبح��ث  خا�ض��ة  لقرو���س  اإ�ض��افة 

العلمي واالبتكارات.

وكيل وزارة ال�ضباب والريا�ضية اأو�ضح 
اأن هناك �ض��االت ريا�ض��ية مت اإن�ضاوؤها 
على م�ض��توى القطاع، م�ض��خرة خلدمة 
ع�ض��رات الفرق واالأندية واالحتادات 
فل�ض��طني  الريا�ض��ية، ك�ض��الة مبلع��ب 
ال��دويل وال��ذي مت تدم��ريه م��ن قب��ل 
 ،2014 ع��دوان  خ��الل  االحت��الل 
واأبويو�ض��ف  �ض��ايل  �ض��عد  و�ض��التي 
النجار، فيما عملت الوزارة على �ضيانة 
الريا�ض��ية  واملراف��ق  ال�ض��االت  ه��ذه 

للوزارة بقيمة 17 األف دوالر.
2019 مت تخ�ض��ي�س  الع��ام   وخ��الل 
االأندي��ة  مل�ض��اعدة  حكومي��ة  منح��ة 
الريا�ض��ية الدرج��ة املمت��ازة، بقيم��ة 
املوافقة على  األف دوالر، فيما مت   60
مبل��غ 32 األ��ف دوالر يف الع��ام 2020، 
يف  الريا�ض��ية،  االحت��ادات  لدع��م 
جم��االت التحكيم والتدري��ب وتنظيم 
البط��والت الريا�ض��ية املختلفة والتي 
ت�ضمل كافة �ضرائح املجتمع ال�ضبابية.
تنظي��م  مت  اأن��ه  حمي�ض��ن  واأ�ض��اف 
االإعاق��ة  ل��ذوي  ريا�ض��ية  بط��والت 
برعاية موؤ�ض�ض��ة اأحباء غ��زة ماليزيا 
بقيمة 10 اآالف دوالر، وتهيئة البيئة 
االآمن��ة النتظام البطوالت الريا�ض��ية 

وعلى راأ�ضها كرة القدم.
كم��ا مت االنته��اء م��ن املرحل��ة االأوىل 
لتجهيز �ضالة فل�ضطني للياقة البدنية 
اإ�ض��افة نوعي��ة للعم��ل  الت��ي �ض��تكون 
الريا�ض��ي وال�ض��بابي بتكلفة اإجمالية 
بلغ��ت 120 األ��ف دوالر �ض��من املنح��ة 
االإ�ض��المي  البن��ك  ع��رب  ال�ض��عودية 
قريب��ًا  االحتف��ال  و�ض��يتم  للتنمي��ة 

بافتتاح هذه ال�ضالة.
وال يخفى على اأحد كان مدى االنفتاح 
واالأهمية التي توليها الوزارة للجمهور 
االأندي��ة  ومنت�ض��بي  ع��ام،  ب�ض��كل 
الريا�ض��ية واملراكز ال�ض��بابية ب�ض��كل 
خا���س، اأكد حمي�ض��ن اأن اأبواب الوزارة 
م�ض��رعة اأمام اجلميع، ويف كل املن�ضات 
ومواقع التوا�ض��ل االجتماعي، م�ضيفًا 
ب�ض��كل  ال��وزارة  تقدم��ه  �ض��يء  كل  اأن 
�ضفاف خا�ضة مايتعلق بقرعة �ضندوق 

دعم ال�ضباب وقرو�س الزواج.

ال�ض��باب  وزارة  اأن  حمي�ض��ن  وذك��ر   
والريا�ضة تويل اهمامًا كبريًا يف جمال 
البني��ة التحتي��ة للمالع��ب واالأندي��ة 
الريا�ضية، حيث تقدم ت�ضهيالت كبرية 
للدول املانح��ة التي تريد بناء مالعب 
عل��ى اأر���س قطاع غ��زة، كم��ا حدث مع 
املنح��ة الركي��ة الإقامة اإ�ض��تاد دويل 
يف حم��ررة "نت�ض��ارمي"، حي��ث فرز من 
40-20 دومن من قبل الوزارة، كما مت 
تخ�ض��ي�س اأرا�ض��ي يف رفح بالتعاون مع 

�ضلطة االأرا�ضي لهذه امل�ضاريع.

تطوير القطاع الرياضي
االإدارة  مدي��ر  باأعم��ال  القائ��م 
وزارة  يف  الريا�ض��ية  لل�ض��وؤون  العام��ة 
حل���س،  حمم��د  والريا�ض��ة  ال�ض��باب 
الدائ��رة  ه��ذه  اأن  ل�"ال��راأي"،  اأو�ض��ح 
تخت���س عل��ى تطوي��ر وبن��اء القط��اع 
الريا�ض��ي م��ن خ��الل و�ض��ع اخلط��ط 
ال�ضيا�ض��يات  ور�ض��م  اال�ض��راتيجية، 
باملنظوم��ة  والنهو���س  امل�ض��تقبلية، 
ريا�ض��ي،  جي��ل  واإع��داد  الريا�ض��ية، 
قادر على امل�ض��اركة واملناف�ضة يف كافة 

البطوالت املحلية والدولية.
م��ن خم�ض��ة  الدائ��رة  ه��ذه   وتتك��ون 
اأق�ضام خمت�ضة، وهي: دائرة االأندية، 
دائ��رة االحت��ادات، دائرة الريا�ض��ية 
�ض��رائح  كاف��ة  وت�ض��تهدف  للجمي��ع 
والتدري��ب  التاأهي��ل  دائ��رة  املجتم��ع، 
الريا�ضي، ودائرة البحوث والدرا�ضات 

الريا�ضية.
وجتولن��ا لن�ض��ل اىل الدائ��رة العام��ة 
لل�ضباب والريا�ضة ملتحدث مع مديرها 
اأو�ض��ح  الع��ام جم��ال عقيل��ي، وال��ذي 
الدائ��رة  ه��ذه  اأن  ل�"ال��راأي"،  ب��دوره 
تنق�ض��م اىل عدة اأق�ض��ام، اأهمها دائرة 
املراك��ز ال�ض��بابية وكان نتاجه��ا اإقرار 
قانون ال�ضباب يف العام 2011، واإن�ضاء 
مراك��ز �ض��بابية، وحتوي��ل اجلمعي��ات 
وت�ض��ويب اأو�ض��اعها، حي��ث يتبع هذه 
اأخ��دت  �ض��بابي،  مرك��ز   80 الدائ��رة 
على عاتقها رعاية وخدمة ال�ضباب يف 
جم��االت تدريبية واإغاثية وت�ض��جيع 
العم��ل التطوع��ي، رغ��م معاناتها وقلة 

اإمكانياتها ب�ضبب احل�ضار.
وذكر اأن خم�ض��ة مراك��ز فازت بجائزة 
وم��ع   ،2019 املا�ض��ي  الع��ام  فل�ض��طني 
نهاي��ة الع��ام 2020 �ض��يتم تخ�ض��ي�س 
املتمي��زة  للمراك��ز  اأخ��رى  جائ��زة 
والفائزة، ودجمهم لي�ض��بحوا اأع�ض��اء 

يف �ضندوق دعم ال�ضباب.
ال�ض��باب  وزارة  اأروق��ة  داخ��ل  وم��ن   
والريا�ض��ة و�ضلنا لق�ض��م �ضندوق دعم 
ال�ضباب، ومديرها العام ع�ضام الهبيل، 
وال��ذي اأك��د اأن اإن�ض��اء هذا ال�ض��ندوق 
جاء لدعم �ض��مود ال�ض��اب الفل�ضطيني 
وم�ض��اعدته من كافة النواحي الفنية 
اأو  ثقافي��ة  اأو  ريا�ض��ية  كان��ت  �ض��واء 

علمية اأو اجتماعية.
واأ�ض��اف الهبي��ل ل�"ال��راأي"، اأن هن��اك 
خم�س زوايا تتبع ال�ض��ندوق، تتمثل يف 
قرو�س الزواج، واالإ�ض��كان، وامل�ض��اريع 
لدع��م  اإ�ض��افة  والتعلي��م،  ال�ض��غرية، 

االبتكارات واملهارات.
الع��ام  يف  كان  ال�ض��ندوق  ه��ذا  ن�ض��اأة 
2011، ع��ن طري��ق تخ�ض��ي�س مبل��غ 
ملي��ون دوالر يف عه��د رئي���س ال��وزراء 
اآن ذاك اإ�ض��ماعيل هني��ة، ومت تق��دمي 
500 �ضاب مقبل  ل�  500 قر�س ح�ضن 
على الزواج، وكان عر�ضًا وطنيا بامتياز 

احتفاال بانطالقة هذ ال�ضندوق.
 ومن العام 2011 وحتى يومنا هذا مت 
تقدمي قرو�س مو�ضمية ح�ضب الهبيل، 
بلغ��ت"300"  ال�ض��باب،  فئ��ات  ل��كل 
�ض��اب  ل���3000  زواج،  ح�ض��ن  قر���س 
دوالر،  مالي��ني   6 اىل  ي�ض��ل  مببل��غ 
ح�ض��ب معايري �ض��فافة وقرعة علنية، 
ويت��م االإع��الن عنه��ا م�ض��بقًا الإتاح��ة 
الفر�ض��ة للت�ضجيل، وعملية امل�ضح ومن 
ث��م القرعة اأم��ام اجلمي��ع، والتي كان 

اآخرها يف 25-11-2019.
ومل يخفي الهبيل عن وجود �ض��عوبات 
وقل��ة اإمكاني��ات الإمتام باقي امل�ض��اريع 

ودعمها، مثل االإ�ضكان وغريها.
واختتمن��ا جولتن��ا مع مدير "املن�ض��اآت 
الريا�ض��ية نبيل عواجا" والذي اأو�ضح 
اأن ه��ذه الدائ��رة ا�ض��تطاعت اأن تطور 
ل��وزارة  التابع��ة  الريا�ض��ية  مرافقه��ا 
ال�ضباب والريا�ضة، واأن جتعلها جاهزة 

ال�ضتقبال اجلمهور من جميع الفئات.
وب��ني اأن درة ه��ذه املراف��ق ه��و ملع��ب 
ي�ض��تقبل  ال��ذي  ال��دويل،  فل�ض��طني 
الريا�ض��ية  االأن�ض��طة  م��ن  العدي��د 
ك��دوري  واالجتماعي��ة،  والثقافي��ة 
ك��رة الق��دم بكاف��ة درجات��ه، املمتازة 
االألع��اب،  وباق��ي  الثالث��ة،  والثاني��ة 
وذل��ك بالتعاون مع االحتاد العام لكرة 
القدم وكرة اليد وكرة الطائرة غريها 
م��ن االألعاب والبط��والت، م��ع اإمكانية 
امل�ض��ائية  الف��رة  اإقام��ة مباري��ات يف 

حتت االأ�ضواء الكا�ضفة.
وح��ول متابع��ة املالع��ب اخلا�ض��ة من 
قبل وزارة ال�ض��باب والريا�ضة وكيفية 
عق��د  مت  اأن��ه  عواج��ا  ب��ني  اإن�ض��ائها، 
ور�ض��ة عم��ل م��ع وزارة احلك��م املحل��ي 
لو�ض��ع معاي��ري فنية معين��ة لرخي�س 
ه��ذه املالع��ب، وال�ض��ماح له��ا بالعم��ل 
واأن  املطل��وب،  بال�ض��كل  وافتتاحه��ا 
تك��ون موائمة اأي�ض��ًا لالأ�ض��خا�س ذوي 

االإعاقة.

تقرير
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غزة- الراأي- نهى م�ضلم
ال�ض��حة  اأوجدته��ا وزارة  �ض��ريعة  "حل��ول وبدائ��ل 
لت�ض��من ا�ض��تمرارية خدم��ات العي��ون ملر�ض��ى قطاع 
غ��زة مبج��رد توق��ف اج��راء العملي��ات اجلراحي��ة 
اأجه��زة  تعط��ل  ب�ض��بب  العي��ون  م�ضت�ض��فى  داخ��ل 
التكيي��ف املرك��زي، وبالتزام��ن م��ع انته��اء برنام��ج" 
االإيكو" وحتويل احلاالت اإىل امل�ضت�ض��فيات ال�ضحية 
االأهلية عرب وكالة الغوث"االأونروا"، عمدت الوزارة 
اإىل افتت��اح غرف��ة عملي��ات ب�ض��كل ط��ارئ يف جممع 
ال�ض��فاء الإج��راء عملي��ات العي��ون الداخلي��ة كاملياه 

البي�ضاء واجللوكوما".
ولت�ض��ليط ال�ض��وء اأكر حول ه��ذا املو�ض��وع، كان لنا 
ح��وارا خا�ض��ًا مع مدي��ر م�ضت�ض��فى العيون د.ح�ض��ام 

داوود ا�ضت�ضاري طب العيون.
ما تداعيات توقف اجراء عمليات العيون وهل �ضمل 

القرار جميع اأنواع العمليات؟
يو�ض��ح الدكت��ور "داوود"  ب��اأن ق��رار توق��ف اجراء 
العملي��ات اجلراحي��ة يف م�ضت�ض��فى العي��ون ج��اء يف 
فرباي��ر 2019 بن��اًء عل��ى ق��رار م��ن وزارة ال�ض��حة 
وذلك بعد اكت�ضاف تعطل يف التكييف املركزي لغرف 
العمليات، وقد مت ا�ضتثناء العمليات اجلراحية خارج 
مقل��ة الع��ني مثل تثبي��ت القرني��ة وعمليات ت�ض��ليك 
جمرى الدم��ع وعمليات كي�س الدم��ع والفح�س حتت 

البنج الكلى اىل جانب عمليات احلاالت الطارئة.
ويق��ول اإن ه��ذا التوق��ف ج��اء بالتزامن م��ع احللول 
البديل��ة الت��ي وفرته��ا وزارة ال�ض��حة ع��رب برنام��ج 
االإيك��و الت��ي نفذته وكال��ة الغوث من خ��الل حتويل 
احلاالت املجدولة اىل املوؤ�ض�ض��ات ال�ض��حية االأهلية 
والتي خففت عبئا كبريا عن املر�ض��ى كحل ا�ضتثنائي 

اىل حني انتهاء اأعمال ال�ضيانة يف غرف العمليات.

وا�ض��تطرد بالقول:" حتويل احل��االت عرب "االيكو" 
اأتاح املجال ب�ض��كل اأو�ض��ع الإنهاء قوائ��م االنتظار من 
العملي��ات العيني��ة خارج مقل��ة العني الت��ي جتاوزت 
الع��ام، حيث متكن��ت الطواق��م الطبية يف م�ضت�ض��فى 
العيون من اجراء كافة هذه العمليات خالل خم�ض��ة 
ت�ض��مل  يومي��ا  )15_20(عملي��ة  مبع��دل  �ض��هور 
عمليات الكي�س الدمعى و تثبيت القرنية املخروطية 
التي كان لهما الن�ض��يب االأكرب من االجناز،الفتا اإىل 
اأنه��ا كانت جت��رى يف ال�ض��ابق مبعدل يوم��ا واحدا يف 
اال�ض��بوع لكل منهما، كما واأن عام 2019 �ضجل ن�ضبة 
اج��راء عمليات التجميل تعادل %24مقارنة بالعام 
اإىل عمليات  ن�ضبة%8،اإ�ضافة  �ض��جلت  التي   2018

احلول والظفرة وغريها .
اجله��ود  اىل  ال�ض��ريع  االإجن��از  ذل��ك  �ض��بب  وع��زا 
امل�ض��اعفة من قبل الطواق��م الطبية، وعدم ا�ض��غال 
جمي��ع غرف العملي��ات باأعم��ال ال�ض��يانة حيث كان 
العم��ل به��ا بالت��وايل مبج��رد االنته��اء م��ن �ض��يانة 
وجتهي��ز غرفة كامال يتم مبا�ض��رة اج��راء العمليات 
اجلراحي��ة بها وهكذا اىل اأن مت جتهيز الثالث غرف 

بالكامل، مما �ضاهم يف �ضرعة االأداء كمًا وكيفًا.

"اإليكو" ليس حال كافيًا
برنام��ج  انته��اء  مبج��رد  د.داوود:"  وي�ض��تطرد 
االإيك��و بداأن��ا نبح��ث ع��ن بدائ��ل �ض��ريعة وتنفي��ذ 
عدي��د اجل��والت املكوكية م��ع اأركان الوزارة ل�ض��مان 
ا�ض��تمرارية اخلدم��ة، ف��كان احل��ل اال�ض��تثنائي لن��ا 
ه��و فتح غرف��ة عمليات مبجمع ال�ض��فاء الطبي حلني 
االنته��اء من عملي��ات ال�ض��يانة، وبالفعل خالل وقت 
زمنى ق�ض��ري وبجه��ود مدير عام امل�ضت�ض��فيات د.عبد 

ال�ض��الم �ض��باح والتعاون الكبري من قب��ل اإدارة جممع 
ال�ض��فاء، مت توف��ري هذه الغرف��ة جمه��زة بطواقمنا 
الطبي��ة ومع��دات من م�ضت�ض��فى العيون ليب��داأ العمل 
يف العا�ض��ر م��ن نوفم��رب 2019 مبع��دل ث��الث اأي��ام 
اأ�ض��بوعيا لي�ضل عدد العمليات حتى نهاية ذات العام 
اىل )74( عملي��ة لت�ض��مل عملي��ات املي��اه البي�ض��اء 

واجللوكوما ".
اج��راء عملي��ات  تب��ذل الإ�ض��افة  اإىل جه��ود  ون��وه 
ال�ض��بكية الإنه��اء معان��اة املر�ض��ى وتخفي��ف ع��بء 

االنتظار.

جهود مضاعفة على الطواقم 
الطبية،،،

واأ�ض��ار اإىل اجله��ود امل�ض��اعفة الت��ي يبذله��ا الفريق 
اجلراح��ي م��ن م�ضت�ض��فى العي��ون الإمت��ام العملي��ات 
اجلراحية مبجمع ال�ض��فاء، بحيث يقوم هذا الفريق 
بتجهي��ز املر�ض��ى وفح�ض��هم داخل م�ضت�ض��فى العيون 
لينطل��ق بعدها حمم��ال باملعدات الطبي��ة اىل جممع 
ال�ض��فاء الإج��راء العمليات اجلراحي��ة بحيث يتكرر 
هذا امل�ضهد ب�ضكل �ضبه يومي الإمتام مهمته على اأكمل 

وجه".
وذك��ر مدي��ر امل�ضت�ض��فى اأن اإجم��ايل العملي��ات الت��ي 
مقارن��ة  2019)2138(عملي��ة  الع��ام  يف  اأجري��ت 
عملي��ة   )3362( �ض��جل  وال��ذى   )2018( بالع��ام 
م�ض��ريا اىل االنخفا���س امللح��وظ يف ع��دد العملي��ات 
،نظ��را النتق��ال عملي��ات املي��اه البي�ض��اء اىل جممع 
اىل   2018 خ��الل  عدده��ا  و�ض��ل  والت��ي  ال�ض��فاء 

)1500( عملية.
م��اذا بخ�ض��و�س ق��رار ا�ض��تئناف العم��ل بحق��ن اب��ر 

االفا�ضتني،،،" �ض��كل توقف حقن ابر االفا�ضتني عبئا 
كبريا على املر�ضى خا�ض��ة واأنها مرهقة ماديا عليهم 
يف املراك��ز ال�ض��حية االأهلية واخلا�ض��ة ،ف��كان ال بد 
من ا�ض��تعادة هذه اخلدمة التي توقفت ب�ضبب اأعمال 
ال�ض��يانة، وم�ضت�ض��فى العيون هو امل�ضت�ض��فى املركزي 
بقط��اع غزة خلدم��ات العي��ون و هو املالذ واحلا�ض��ن 
لهوؤالء املر�ضى يف ظل الظروف االقت�ضادية ال�ضعبة 
وانتظ��ار املري���س يعر���س ب�ض��رهم للخط��ر، فمجرد 
االنتهاء من �ض��يانة اأول غرفة عمليات مت ا�ض��تئناف 
العمل بحقن االفا�ضتني والتي كان ينتظرها ما يقارب 
م��ن )1200( مري�س حي��ث مت حقن حواىل)444( 
نوفم��رب  م��ن  ع�ض��ر  الراب��ع  من��ذ  للمر�ض��ى  حقن��ة 
اأى  اأ�ض��بوعيا  حال��ة   )50-55( م��ن  2019مبع��دل 
15حال��ة يومي��ا، وال��ذى �ض��اعف جه��ود الطواق��م 
الطبية الإنهاء معاناة املر�ضى وعدم تعر�ضهم للخطر 

اأو فقدان ب�ضرهم.
وتعقيب��ا على ذلك، اأكد الدكتور عبد ال�ض��الم �ض��باح 
مدير عام امل�ضت�ض��فيات بوزارة ال�ض��حة، على ت�ضافر 
اجله��ود من قب��ل املخل�ض��ني يف وزارة ال�ض��حة ممثلة 
بعطوف��ة وكيل وزارة ال�ض��حة د. يو�ض��ف اأبو الري�س 
بتخ�ض��ي�س مبل��غ 90 األ��ف دوالر م��ن وزارة املالي��ة 
ل�ض��راء وح��دات التكيي��ف املرك��زي، والعم��ل عل��ى 
تركيبه��ا ب�ض��كل عاجل وم��ن املتوق��ع اإعادة ت�ض��غيل 
غ��رف العملي��ات مب�ضت�ض��فى العي��ون خ��الل الث��الث 

ا�ضابيع املقبلة.
داخ��ل  الطبي��ة  الطواق��م  جه��ود  د.�ض��باح  وثم��ن 
م�ضت�ض��فى العي��ون التي عملت خالل الفرة املا�ض��ية 
عل��ى م�ض��اعفة تلك اجله��ود الإنه��اء معاناة املر�ض��ى 
وتخفي��ف قوائ��م االنتظ��ار الطويل��ة والت��ي ع��ززت 
ا�ضتمرارية خدمة جراحة العيون يف وزارة ال�ضحة.

بعد تعطل أجهزة التكييف المركزي بغرف عمليات

"الصحة": جهود مضنية الستمرار خدمة جراحة العيون للمرضى
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االأمني��ة  االأجه��زة  اأن  واأ�ض��اف 
الفل�ض��طينية يف غ��زة تعي���س حال��ة 
االحت��الل  م��ع  م�ض��تمرة  �ض��راع 
�ض��عيد  عل��ى  �ض��واء  وخمابرات��ه، 
�ض��عيد  عل��ى  اأو  االأمني��ة،  املعلوم��ات 
الختالقه��ا  ي�ض��عى  الت��ي  االأح��داث 

خللخلة احلالة االأمنية.
اإىل  االحت��الل  "ي�ض��عى  وتاب��ع: 
االإن�ض��انية  احلاج��ات  ا�ض��تغالل 
الع��الج  م��ن  غ��زة  يف  للمواطن��ني 
وال�ضفر والتعليم، وابتزازهم لتقدمي 
معلوم��ات اأمني��ة، لذلك نعمل ب�ض��كل 
م�ض��تمر على معاجل��ة اأي اخراقات، 
وق��د حققن��ا اإجن��ازات وجناحات يف 
ه��ذا ال�ض��دد، م��ع اأن ن�ض��بة احلاالت 
االحت��الل  �ض��رك  يف  تق��ع  الت��ي 

�ضئيلة".
اأن��ه مت خ��الل ال�ض��نوات  ولف��ت اإىل 
املا�ض��ية اإط��الق ع��دد م��ن احلم��الت 
التوعوي��ة ملواجه��ة اآف��ة التخابر مع 
االحت��الل، ب�ض��كل مت��واٍز م��ع اجله��د 
اأبن��اء  مطمئن��ًا  املي��دان،  يف  االأمن��ي 
�ض��عبنا ب��اأن ال��وزارة �ض��تبقى ال�ض��در 
الرحب ال�ض��تيعاب اأية حاالت وقعت 
يف �ض��رك العمال��ة؛ م��ن اأجل و�ض��عها 

على الطريق ال�ضليم.

تأمين االنتخابات
العام��ة  االنتخاب��ات  وح��ول 
الت�ض��ريعية والرئا�ض��ية التي يجري 
الرتيب لها على ال�ض��احة الداخلية 
الفل�ض��طينية، اأعل��ن الل��واء اأبو نعيم 
اأن "وزارة الداخلي��ة واالأمن الوطني 
واال�ض��تعداد  اجلاهزي��ة  اأمت  عل��ى 
لتاأمني االنتخاب��ات القادمة، وتهيئة 
االأجواء العامة"، اآماًل اأن يتم ذلك يف 

اأقرب وقت.
واأو�ض��ح اأب��و نعي��م اأن ال��وزارة ت��ويل 
م��ع  اجلنوبي��ة  احل��دود  تاأم��ني 
جمهوري��ة م�ض��ر اهتمامًا خا�ض��ًا؛ من 
اأج��ل تعزيز ال�ض��يطرة االأمنية ومنع 

اأي حاالت للتهريب اأو الت�ضلل.
وتابع "نعاين من نق���س يف االإمكانات 
واملق��درات التي متنحن��ا القدرة على 
منطق��ة  عل��ى  الكامل��ة  ال�ض��يطرة 
اأنن��ا نعم��ل ب��كل جه��د  اإال  احل��دود، 
لدين��ا، وق��د حققن��ا جناح��ات مهمة 
ب�ض��ط  يف  املا�ض��يني،  العام��ني  خ��الل 
منطق��ة  عل��ى  االأمني��ة  ال�ض��يطرة 
احل��دود"، ُمعرب��ًا ع��ن اأمل��ه يف زيادة 

التعاون من قبل اجلانب امل�ض��ري على 
�ضعيد االإمكانات، يف هذا ال�ضاأن.

تفجير حاجزي الشرطة
وتط��ّرق وكي��ل وزارة الداخلي��ة اإىل 
جرمي��ة تفج��ري حاج��زي ال�ض��رطة 
مبدين��ة غ��زة نهاية �ض��هر اأغ�ض��ط�س 
"جرمي��ة  اأنه��ا  اأك��د  حي��ث  املا�ض��ي، 
له��ا  ولي���س  وم�ض��تهجنة  م�ض��تغربة 
اأي ر�ض��يد يف جمتمعن��ا الفل�ض��طيني، 
خ�ضو�ض��ًا اأننا نعاين الكثري من االآالم 
واجلراح التي يت�ضبب بها االحتالل".

وبنّي اأن الوزارة ا�ضتخل�ض��ت الدرو�س 
والع��رب من هذه اجلرمي��ة، حيث "مت 
ملعاجل��ة  اللج��ان  م��ن  ع��دد  ت�ض��كيل 
اآثاره��ا على كل امل�ض��تويات: االأمنية 
الدواف��ع  �ض��عيد  وعل��ى  والفكري��ة، 
الت��ي انطلق منه��ا منفذو ه��ذا العمل 
فك��رًا  يحمل��ون  فه��م  االإجرام��ي، 

منبوذًا".
و�ض��دد عل��ى اأن معاجل��ة االنح��راف 
الفك��ري لي�ض��ت م�ض��وؤولية االأجه��زة 
م�ض��وؤولية  واإمن��ا  فق��ط،  االأمني��ة 
واالأ�ض��رة،  بالف��رد  تب��داأ  جمتمعي��ة 
املجتم��ع،  فئ��ات  جمي��ع  ومب�ض��اركة 
االإج��راءات  تعزي��ز  اإىل  منوه��ًا 
احلواج��ز  �ض��عيد  عل��ى  االأمني��ة 
واملوؤ�ض�ض��ات  االأمني��ة  والنق��اط 

واملقرات؛ م��ن اأجل تفادي تكرار مثل 
هذه اجلرمية.

إعادة هيكلة الوزارة
وزارة  اأن  نعي��م  اأب��و  الل��واء  ون��ّوه 
اإىل  حتت��اج  كموؤ�ض�ض��ة  الداخلي��ة 
التطوير واإعادة الهيكلة، ُم�ض��ريًا اإىل 
موؤخ��رًا  مت��ت  الت��ي  االإج��راءات  اأن 
على �ض��عيد اإعادة هيكلة ودمج بع�س 
يف  والتغي��ري  واالإدارات،  االأجه��زة 
قي��ادة االأجهزة االأمنية ياأتي يف هذا 

ال�ضدد.
وقال: "اإن ع��ددًا من قيادات الوزارة 
غادروا اأماكنهم و�ض��لموا دّفة القيادة 
جليل اآخر من خلفهم، بعد اأن اأ�ضهموا 
بثق��ة  املا�ض��ية  ال�ض��نوات  خ��الل 
وتاأهي��ل  ال��وزارة  بن��اء  يف  واقت��دار 

كادرها".
ولفت اإىل اأنه �ض��يتم قريبًا ا�ض��تيعاب 
امل�ض��تجدين  اجلن��ود  م��ن  دفع��ة 
وعدده��م األ��ف منت�ض��ب، ح�ض��بما مت 
االإعالن خ��الل الفرة املا�ض��ية وفق 
اإجراءات م�ض��ابقة التوظيف، كا�ضفًا 
اأنهم �ضيلتحقون مبيدان العمل قريبًا، 
االإج��راءات  جمي��ع  ا�ض��تكمال  بع��د 

االإدارية والقانونية بهذا ال�ضدد.
وا�ض��تدرك اللواء اأبو نعيم اأن الوزارة 
م��ن  مزي��د  ا�ض��تيعاب  اإىل  بحاج��ة 

الك��وادر الب�ض��رية، من اأج��ل تغطية 
كاف��ة املهام واملتطلب��ات االأمنية، كما 
اأنها بحاج��ة اإىل مزيد من االإمكانات 

واملقدرات.

رؤية الوزارة وعالقتها 
بالمجتمع

وتوجهاته��ا  ال��وزارة  روؤي��ة  وح��ول 
اأو�ض��ح  القادم��ة،  الف��رة  خ��الل 
"اأب��و نعي��م" اأن��ه: "مت اإقرار خطط 
واالإدارات  لالأجه��زة  تطويري��ة 
كاف��ة، حت��ت عن��وان تعزي��ز حال��ة 
اأداء  وحت�ض��ني  واال�ض��تقرار،  االأم��ن 
الوزارة وخدماته��ا، وتعزيز عالقتها 
اخلط��ط  جان��ب  اإىل  باملواطن��ني، 
تواك��ب  الت��ي  االأخ��رى  االأمني��ة 
التطورات واالأحداث على ال�ضاحة".

وق��ال اإن بني��ة املجتمع الفل�ض��طيني 
االرتب��اط  يتطلب��ان  وتكوين��ه 
والتعاون الوثيق بني وزارة الداخلية 
�ض��عبنا،  و�ض��رائح  مكون��ات  وجمي��ع 
وعلى راأ�ض��ها ف�ض��ائل العم��ل الوطني 
كافة، "فنح��ن لدينا عالقات متميزة 
مع اجلميع ونقف على م�ضافة واحدة 
من جميع االأط��راف بغ�س النظر عن 
االنتم��اء". موؤكدًا اأن الوزارة ت�ض��عى 
لتوفري االأجواء املنا�ض��بة للجميع من 
اأج��ل التعبري ع��ن ال��راأي، وُتقدم كل 

الت�ضهيالت الالزمة لذلك.
وج��ود عالق��ات متمي��زة م��ع االإخوة 
ج��زء  "ه��م  وق��ال:  امل�ض��يحيني، 
وم�ض��رينا،  ي�ض��اركوننا همومن��ا  من��ا، 
ندفعه��ا،  الت��ي  الفات��ورة  ويدفع��ون 
ونح��ن نداف��ع عنه��م ب��كل م��ا حتمله 
الكلمة م��ن معنى". الفتًا اإىل الزيارة 
التي متت موؤخ��رًا للكنائ�س املوجودة 
يف غ��زة لتهنئتها باالأعياد امل�ض��يحية 

والعام امليالدي اجلديد.

النزالء ومراكز التأهيل
وفيم��ا يتعلق بالن��زالء واملوقوفني يف 
مركز االإ�ض��الح والتاأهيل، قال اللواء 
اأبو نعيم اأن الوزارة ملتزمة بالقوانني 
التاأهيلي��ة  وبالربام��ج  واالأنظم��ة، 
واالإ�ض��الحية من اأجل اإعادة دجمهم 
يف املجتم��ع وحتويله��م اإىل مواطن��ني 

�ضاحلني ومنتجني.
اأبناوؤن��ا  ه��م  "الن��زالء  واأ�ض��اف: 
اأو  ارتكابه��م اجلرائ��م  م��ن  بالرغ��م 
اجُلن��ح، اإال اأنه��م فئة ه�ض��ة وقعوا يف 
اجلرمية، ونحن نوفر كل ما لدينا من 
اإمكان��ات ومقدرات يف برامج التاأهيل، 
وبالتع��اون م��ع جميع املوؤ�ض�ض��ات ذات 
العالق��ة يف هذا االإطار، وُتقدم دعمًا 
يف ع��دد م��ن املج��االت االجتماعي��ة 

والنف�ضية واللوج�ضتية".
وب��نّي اأن مراك��ز التاأهي��ل واالإ�ض��الح 
لدينا لي�ض��ت عبارة عن �ضجون ومباٍن 
فق��ط، ب��ل تت�ض��من برام��ج توعوي��ة 
باالإ�ض��افة  واإ�ض��الحية،  وتثقيفي��ة 
اإىل بع�س املهن واحلرف التي يتعلمها 
الن��زالء، ليخرج��وا اأف��رادًا منتجني 

بعد انتهاء فرة حمكومياتهم.

رسالة وزارة الداخلية
ختام��ًا، جّدد اللواء اأب��و نعيم التاأكيد 
ال��درع  �ض��تبقى  الداخلي��ة  وزارة  اأن 
احلام��ي الأبن��اء �ض��عبنا الفل�ض��طيني؛ 
للحفاظ على حالة االأمن واال�ضتقرار، 
واأنها �ضُتقدم يف �ضبيل ذلك كل اجلهود 
ع��ن  ُمع��ربًا  املتوف��رة،  واالإمكان��ات 
اأمل��ه ب��اأن يكون العام املقب��ل عام خري 
وبرك��ة، وحت��ّرر م��ن قي��د االحت��الل 
واحل�ض��ار. واأه��اب اأب��و نعي��م بجمي��ع 
�ض��باط وجن��ود وزارة الداخلي��ة الأن 
يكون��وا عل��ى ق��در اأم��ل �ض��عبهم به��م، 
واأن يقوم��وا بواجبه��م جت��اه وطنه��م 

و�ضعبهم على اأكمل وجه.

اللواء "أبو نعيم": لدينا خطط مرنة للتعامل مع المستجدات
غزة- الراأي:

واالأم��ن  الداخلي��ة  وزارة  وكي��ل  اأك��د 
اأن  نعي��م  اأب��و  توفي��ق  الل��واء  الوطن��ي 
ال��وزارة لديها خطط مرن��ة للتعامل مع 
اأي م�ض��تجدات اأمنية، م��ن اأجل حماية 
االأم��ن  وحف��ظ  الداخلي��ة،  اجلبه��ة 
واال�ض��تقرار، الفت��ًا اإىل اأن ق��وة احلالة 

االأمنية هي م�ضوؤولية اجلميع.

م��ع  نعي��م يف ح��وار  اأب��و  الل��واء  وق��ال 
موق��ع "الداخلي��ة" ع�ض��ية الذك��رى ال� 
11 لع��دوان االحت��الل عل��ى غزة عام 
"اإن هذا العدوان �ض��ّكل عالمة   ،2008
فارق��ة يف تاري��خ ال��وزارة، حي��ث حاول 
االحت��الل اجتث��اث املنظوم��ة االأمنية، 
اإال اأن ال��وزارة مب��ا متلك��ه م��ن امت��داد 
وتاأيي��د �ض��عبي ا�ض��تطاعت اأن ت�ض��تعيد 

قوتها واأداءها ب�ضكل �ضريع".
واأ�ض��ار اإىل اأن االحت��الل ال ت��روق ل��ه 
لل�ض��عب  واال�ض��تقرار  اله��دوء  حال��ة 
الفل�ض��طيني، موؤكدًا اأن الوزارة يف حالة 
"ا�ض��تعداد وتاأه��ب للتعام��ل اأي عدوان 
اإ�ضرائيلي، اأو اأي حالة اأمنية تطراأ على 
ال�ضاحة الداخلية اأو اخلارجية، فل�ضنا 

مبعزل عن اأي حدث يف حميطنا".
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غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
يوا�ض��لون اللي��ل بالنه��ار، دون كل��ل 
اأو تع��ب اأو �ض��كوى، يواجه��ون ليايل 
ال�ض��تاء الطويل��ة التي ال يه��داأ فيها 
الب��ارد  اله��واء  يلف��ح  اأب��دا،  املط��ر 
وتتبل��ل  رحم��ة،  دون  وجوهه��م 
مالب�ض��هم مبي��اه االأمط��ار املتدفق��ة 
ويجمع��ون  توق��ف..  دون  بغ��زارة 
النفاي��ات  املت�ض��ققة  باأيديه��م 
م�ض��ايف  داخ��ل  م��ن  والق��اذورات 
املتاأخ��رة،  اللي��ل  �ض��اعات  يف  املي��اه 
ملتحف��ني  النا���س  جم��وع  بينم��ا 
حتت االأغطي��ة يف بيوته��م، ياأكلون 

وي�ضربون ويتنعمون.
وال يتوق��ف عم��ل مهند�ض��و و�ض��ناع 
اجلم��ال عن��د ه��ذا احلد، فه��م اىل 
جان��ب عمله��م يتعر�ض��ون لكثري من 
امل�ض��ايقات الت��ي ال ي�ض��تكون منه��ا، 
ورغ��م ذلك تق��وم اأيديه��م بتنظيف 
واالأر�ض��فة،  ال�ض��وارع  وكن���س 
فري�ض��مون اأجمل اللوح��ات، والذين 
لوالهم المت��الأت االأر�س باالأمرا�س 

واالأوبئة.

عمل دؤوب
م��ن  اخلم�ض��ينات  عطي��ة" يف  "اأب��و 
العمر، ي�ض��تيقظ يوميا منذ �ض��اعات 
عل��ى  وي�ض��رف  االأوىل،  الفج��ر 
تنظي��ف بع�س ال�ض��وارع يف مع�ض��كر 
ال�ض��اطئ بغزة، يحمل بيده مكن�ضة 
كب��رية ويجمع النفاي��ات، تقف اىل 
جانب��ه العربة التي يلق��ي بها ما مت 

تنظيفه.
وبع��د اأن ينتهي اأبو عطي��ة من اأداء 
عمل��ه، يجل�س على كر�ض��ي م�ض��تندًا 
اإىل حائ��ط الأخ��ذ ق�ض��ط قلي��ل من 
الراحة، فيما يعاود بعد ذلك العمل 

بهمة ون�ضاط كبريين.
ل�"ال��راأي":" ال  اأب��و عطي��ة  يق��ول 
�ض��يء ي�ض��ايقنا خ��الل عملنا �ض��وى 
اإلق��اء النفايات املتكرر بعد �ض��اعات 
طويل��ة م��ن التنظي��ف املتوا�ض��ل يف 
اأن  مو�ض��حًا  واالأر�ض��فة"،  ال�ض��وارع 
م��ا ي�ض��ايقهم ه��و اإخ��راج الكثري من 
املواطن��ني القمام��ة بع��د جتميعه��ا 
�ض��باحا، وهو ما ي�ضبب ارهاقا كبريا 

للعمال.
واأك��ر م��ا ي�ض��بب التع��ب واالره��اق 
ه��و  بغ��زة،  النظاف��ة  عم��ال  لفئ��ة 
ا�ض��تهتار الكثري من املواطنني باإلقاء 
الق��اذورات واالأوراق ق��رب م�ض��ايف 
املي��اه، وه��و م��ا يت�ض��بب يف اغالقها 

وتراكم تلك النفايات عليها.

جهود متواصلة
رئي�س ق�ضم جمع وترحيل النفايات 
ال�ض��لبة وع�ض��و جلن��ة الط��وارئ يف 
بلدي��ة غ��زة، ماجد �ض��كر، اأك��د اأنه 
بث��الث  منخف���س  اأي  بداي��ة  قب��ل 
عل��ى  ن�ض��رة  توزي��ع  يت��م  �ض��اعات، 
فرق العمال وذلك ح�ض��ب االأر�ض��اد 
م��ن  فري��ق  يق��وم  حي��ث  اجلوي��ة، 
العم��ال بالن��زول لتنظيف امل�ض��ايف 
وخا�ض��ة يف املناطق املنخف�ضة التي 

تتعر���س للغرق، اإ�ض��افة اإىل وجود 
تل��ك  �ض��وارع  يف  جت��وب  �ض��يارتني 

املناطق.
وقال �ض��كر يف حديث ل�"الراأي": اإن 
البلدي��ة تق��وم بتثبي��ت عم��ال على 
الكثري من املناطق املنخف�ض��ة، حيث 
يك��ون العامل جاهز جلمع االأو�ض��اخ 
والنفاي��ات والرم��ال الت��ي جترفه��ا 
ال�ض��يول الناجتة ع��ن االأمطار، مثل 
�ضارع يافا و�ض��ارع ح�ضن البنا و�ضارع 

املنارة".
 ويوج��د ل��دى البلدي��ة 35 عام��ال 
مدين��ة  اأرج��اء  كل  يف  ينت�ض��رون 
غزة، اإ�ضافة اىل طاقم ادارى كامل 
و�ض��ائقني �ض��يارات متخ�ض�ضة جلمع 
النفاي��ات، وه��و م��ا يو�ض��ل عددهم 

اىل 60 عامل.

36 آلية قديمة
ويع��اين عم��ال البلدي��ة واحلدي��ث 
وترحي��ل  جم��ع  ق�ض��م  لرئي���س 
النفاي��ات  تراك��م  م��ن  النفاي��ات، 
رغ��م  ال�ض��وارع  يف  والق��اذورات 
تنظيفه��ا املتوا�ض��ل، وه��و م��ا يه��دد 
باإغالق خط م�ض��ارف مياه االأمطار، 
خا�ض��ة عند جري��ان االأمط��ار التي 
جت��ر معه��ا تل��ك النفاي��ات، واالأم��ر 
الذي��ن  للعم��ال  ارهاق��ا  يع��د  ذات��ه 

يوا�ضلون العمل ليال ونهارا.
كاف��ة  حديث��ه،  يف  �ض��كر  وطال��ب 
النفاي��ات  اإلق��اء  بع��دم  املواطن��ني 
والطرق��ات،  ال�ض��وارع  يف  واالأوراق 

و�ض��رورة االلت��زام بذلك، وخا�ض��ة 
ال�ض��اعة  قب��ل  القمام��ة  اإخ��راج 

ال�ضابعة فجرا.
 36 غ��زة  بلدي��ة  ل��دى  وتوج��د   
�ض��يارة فق��ط جلم��ع النفاي��ات م��ن 
ال�ض��وارع، وهي كلها �ض��يارات واآليات 
و�ض��رب،  الزم��ن  منه��ا  اأكل  قدمي��ة 
وتذهب ب�ضكل �ض��به يومي للت�ضليح، 
االأم��ر ال��ذي يعترب ارهاق��ا للبلدية 

وللعاملني فيها.

معالجة فورية
ال��ذي تعر�ض��ت  وخ��الل املنخف���س 
يوم��ني،  قب��ل  غ��زة  مدين��ة  ل��ه 
عاجل��ت طواق��م جلنة الط��وارئ يف 
بلدي��ة غ��زة اآث��اره، حي��ث ترك��زت 
اأعم��ال طواق��م اللجن��ة يف املناطق 
املنخف�ض��ة من املدين��ة والتي حدث 

بها جتمعات ملياه االأمطار.
واأفاد نائب رئي���س اللجنة م. رمزي 
 210 نح��و  معاجل��ة  مت  اأن��ه  اأه��ل، 
اإ�ضارة طفح �ض��رف �ضحي، ومت ك�ضح 
نحو 72 نقلة م��ن املياه املتجمعة يف 
املناط��ق املنخف�ض��ة، والتي جتمعت 
به��ا مي��اه االأمط��ار واأبرزه��ا مفرق 
االأم��ن الع��ام، واأر�س بك��ر، ومنطقة 
حبو�س، و�ضارع الوحيدي املتفرع من 
�ضارع عون ال�ض��وا املعروف ب�ضارع 8، 
وتقاطع �ض��ارعي اأحمد عبد العزيز 
وعبد القادر احل�ضيني غرب مفرق 

الكنز .
واأكد اأهل اأن طواق��م اللجنة عملت 

طيلة اأيام املنخف�س لت�ض��ريف مياه 
بع���س  يف  جتمع��ت  الت��ي  االأمط��ار 
املناط��ق املنخف�ض��ة، ومت ت�ض��ريف 
�ض��رعة  باأق�ض��ى  التجمع��ات  كاف��ة 
ممكن��ة ومعاجلة اإ�ض��ارات الطفح يف 

خمتلف مناطق املدينة .

صناع الجمال
وتقدي��ر ل��دور ه��ذه الفئ��ة، كرمت 
بلدية خان يون�س جنوب حمافظات 
غزة بالتعاون مع حملة فكر بغريك 
يف  العامل��ني  اجلم��ال" م��ن  "�ض��ناع 
دائرة ال�ض��حة والبيئ��ة يف البلدية 
تقدي��رًا جلهوده��م يف خدم��ة اأبناء 
ال�ض��حية  اجلوان��ب  عل��ى  �ض��عبهم 
والبيئية يف ظل الظروف الراهنة.

وخ��الل كلمته اأك��د رئي���س البلدية 
ع��الء الدي��ن البط��ة عل��ى اأهمي��ة 
جهود موظف��ي البلدية وم��ن بينهم 
"�ض��ناع اجلم��ال" يف احلف��اظ على 
مدينة خ��ان يون�س من خالل القيام 
بواجبهم على الوجه االأكمل الذين 
ن�ض��تقي منه��م معاين كث��رية من حب 
الوطن وال�ض��هر على راحته، وا�ض��فًا 

اإياهم بالفئة "املعطاءة".
واأ�ضار البطة اإىل اأن �ضناعة اجلمال 
تاأت��ي م��ن خالله��م، حي��ث يزرعون 
القي��م النبيل��ة وي�ض��اعدون يف بناء 
الوطن، حيث يوا�ضلون الليل بالنهار 
ويكدون يف عملهم يف جمع النفايات 
وترحيله��ا للمحافظ��ة عل��ى نظافة 

ال�ضوارع واأحياء املدينة املختلفة.

36 آلية قديمة بحاجة لتجديد

أيٍد أنهكها البرد.. تواصل رسم الجمال في شوارع غزة
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القد�س املحتلة- الراأي
ان�ض��غلت دولة االحتالل على م��دار عام 2019 
باالنتخاب��ات الت�ض��ريعية، فكان��ت االنتخابات 
املبك��رة يف ني�ض��ان/اأبريل والتح�ض��ري ال�ض��ابق 
له��ا، والف�ض��ل يف ت�ض��كيل احلكوم��ة، والّدع��وة 
اأيلول/�ض��بتمرب،  يف  االنتخاب��ات  اإع��ادة  اإىل 
واال�ض��تعداد له��ا، وم��ن ث��ّم الف�ض��ل يف ت�ض��كيل 
جدي��دة  انتخاب��ات  اإىل  والدع��وة  احلكوم��ة، 

حّددت يف اآذار/مار�س 2020.
احل��رب  جبه��ة  ف��اإّن  ذل��ك  م��ن  الرغ��م  وعل��ى 
االإ�ض��رائيلّية عل��ى القد�س واالأق�ض��ى مل تهداأ، 
ف��كان التهويد �ض��ّيد امل�ض��هد، يعّززه االحت�ض��ان 
واالنفت��اح  االإ�ض��رائيلية،  للّرواي��ة  االأمريك��ي 

العربي على الّتطبيع مع االحتالل.

االسـتيطان
العقي��دة  يف  الثواب��ت  م��ن  اال�ض��تيطان  يع��ّد 
بالّظ��روف  وتريت��ه  تتاأّث��ر  ق��د  ال�ض��هيونية، 
دول��ة  اأن  املوؤّك��د  لك��ّن  الدولي��ة  واملناخ��ات 
االحت��الل ال ميك��ن اأن تتخّل��ى عن��ه حت��ت اأّي 
ظرف م��ن الظروف. ويف االأرقام، ك�ض��ف تقرير 
االحت��اد االأوروب��ي ح��ول اال�ض��تيطان للن�ض��ف 
االأول م��ن ع��ام 2019، ع��ن تق��ّدم العم��ل على 
بناء 5،800 وحدة جديدة يف مراحل خمتلفة 
من اإجراءات التخطيط والتنفيذ )املناق�ض��ات 
واخلط��ط( يف ال�ض��فة الغربي��ة املحتل��ة، مب��ا 
فيه��ا �ض��رق القد���س، �ض��ملت 1،153 وح��دة يف 
م�ض��توطنات �ض��رق القد���س، و4،647 وحدة يف 

م�ضتوطنات باقي مناطق ال�ضفة.
وقال��ت هيئ��ة االأمم املتح��دة يف تقري��ر ُق��دم 
اأمام جل�ض��ة ملجل�س االأمن، يف 2019/12/19، 
اإّن ع��دد الوح��دات اال�ض��تيطانية الت��ي ُقدمت 
خطط لبنائها يف االأرا�ضي الفل�ضطينية، اأو متت 
املوافق��ة عليه��ا يف ع��ام 2019، بل��غ 10،000 
وح��دة مقارن��ة بنح��و 6800 يف كّل من العامني 

املا�ضيني.
وق��ال التقري��ر اإّن��ه "من��ذ ع��ام 2016 ج��رى 
التخطي��ط اأو مّت��ت امل�ض��ادقة عل��ى خمطط��ات 
الإقام��ة اأكر م��ن 22،000 وحدة ا�ض��تيطانية 

جدي��دة يف م�ض��توطنات ال�ض��فة الغربي��ة مب��ا 
فيها �ض��رق القد�س، و�ض��درت مناق�ضات الإقامة 

وحدة".  8000
وم��ن م�ض��اريع البن��اء اال�ض��تيطاين الت��ي ب��داأ 
االحتالل تنفيذها عام 2019 م�ضروع لتو�ضعة 
م�ض��توطنة "نوف ت�ض��يون" املقامة على اأرا�ض��ي 
املقد�ض��يني يف جبل املكرب وفق ما ذكرت �ض��حف 
عربية يف ت�ضرين ثاٍن/نوفمرب 2019. كذلك.

وزارة  اأّن  عربي��ة  اإعالمي��ة  تقاري��ر  وذك��رت 
اإع��ادة  عل��ى  تعم��ل  االإ�ض��رائيلية  االإ�ض��كان 
اإحي��اء خمطط ا�ض��تيطاين عل��ى اأرا�ض��ي مطار 
القد���س الدويل )قلنديا(، لتو�ض��يع م�ض��توطنة 
وي�ض��مل  املحتل��ة،  القد���س  "عط��روت" �ض��مال 
احل��ي اال�ض��تيطاين 11 األ��ف وح��دة متتد على 
نحو 600 دومن من املطار الذي اأغلقته �ض��لطات 
االحت��الل م��ع ان��دالع انتفا�ض��ة االأق�ض��ى عام 
2000، وم�ضنع ال�ضناعات اجلوية حتى حاجز 
قلندي��ا، علًم��ا اأن حكومة حزب العمل �ض��ادرت 
هذه االأرا�ض��ي يف مطلع ال�ض��بعينيات. وتت�ضّمن 
اخلط��ة حف��ر نف��ق حت��ت ح��ي كف��ر عق��ب من 
اأج��ل رب��ط احلّي اجلدي��د بتجّمع امل�ض��توطنات 

ال�ضرقي.

المشاريع التّهويدية
يف  االإ�ض��رائيلية،  االإ�ض��كان  جلن��ة  �ض��ادقت 
2019/11/4، عل��ى م�ض��روع القطاء الهوائي 
نق��ل  اإىل  يه��دف  ال��ذي  املحتل��ة  القد���س  يف 
الغرب��ي  ال�ض��طر  م��ن  وال�ض��ياح  امل�ض��توطنني 
للمدين��ة اإىل حائ��ط الرباق املحتل يف امل�ض��جد 
االأق�ض��ى، وذل��ك عل��ى الرغم من االعرا�ض��ات 
التي اأثارها امل�ض��روع، م��ن جهات خمتلفة. ويعّد 
امل�ض��روع م��ن اأخط��ر امل�ض��اريع التهويدي��ة التي 
ت�ض��تهدف القد�س القدمية، وحي �ضلوان جنوب 

امل�ضجد االأق�ضى.
�ض��لطات االحت��الل عم��دت عل��ى اإقام��ة مقربة 
يهودي��ة جديدة عل��ى م�ض��احة 16 دومًنا متتّد 
جب��ل  يف  القدمي��ة  املق��ربة  اأ�ض��فل  نهاي��ة  م��ن 
الزيتون حتى وادي �ض��لوان �ض��يتم و�ض��لها مع ما 
ي�ضمى ب� "امل�ضارات التلمودية" يف حميط البلدة 

القدمية واالأق�ض��ى، بحيث تت�ض��ع الأكر من 24 
األ��ف قرب يهودي. وي�ض��ري هذا املخط��ط اإىل اأّن 
االحتالل يعمل على تعزيز الوجود اليهودي يف 
القد���س لي�س عرب االأحياء من امل�ض��توطنني، بل 
عرب االأموات منهم كذلك لتحقق �ضيطرتها فوق 
االأر�س وحتتها وت�ضتاأثر بكّل ف�ضاءات املدينة.

و�ض��يطرت جمعّي��ة "الع��اد" اال�ض��تيطانية على 
"غابة ال�ض��الم" يف القد�س املحتلة بتواطوؤ من 
حكومة االحتالل، ووفق �ض��حيفة هاآرت�س، فاإّن 
اجلمعّي��ة تعمل على اإلغاء و�ض��ع الغابة املمتّدة 
550 دومًن��ا ب��ني ح��ي الث��وري  عل��ى م�ض��احة 
)جنوب��ي القد�س( وحميط م�ض��توطنة "اأرمون 
هانت�ض��يف" )�ض��رقي املدينة(، متهي��ًدا للرويج 
مل�ض��اريع ا�ض��تيطانية خمتلف��ة. وق��د �ض��يطرت 
"العاد" على الغابة وحّولتها يف االأعوام ال�14 
االأخ��رية اإىل مركز للجذب ال�ض��ياحي الوا�ض��ع، 
القد���س،  يف  االحت��الل  بلدي��ة  تدّخل��ت  ث��ّم 
وهيئة االأرا�ض��ي االإ�ضرائيلية ووزارة ال�ضياحة 
وال�ض��ندوق القومي اليهودي، مل�ضاعدة اجلمعية 
على مدى ال�ض��نوات املا�ض��ية الإ�ض��دار ت�ض��اريح 
بن��اء مواق��ع لها داخ��ل الغابة باأث��ر رجعي، من 
�ض��خّية  ميزاني��ات  وبدف��ع  عط��اءات،  اأّي  دون 

بع�ضرات ماليني ال�ضواكل.
الهدم واملنع من البناء

بالت��وازي م��ع تو�ض��يع امل�ض��توطنات وتعزيزه��ا 
باملزي��د م��ن الوح��دات اال�ض��تيطانية لي�ض��كنها 
يهود ُي�ضتجلبون من خارج املدينة بهدف تعزيز 
الوج��ود اليه��ودي فيه��ا، ا�ض��تمر االحت��الل يف 
�ضيا�ضة هدم منازل املقد�ضيني ومنعهم من البناء 
الدميوغ��رايف  "االخت��الل"  معادل��ة  لتحقي��ق 

مل�ضلحة امل�ضتوطنني.
وذكر تقرير ملنظمة "بت�ض��ليم" االإ�ضرائيلية اأّن 
ع��دد املنازل واملن�ض��اآت الت��ي هدمتها ال�ض��لطات 
االإ�ضرائيلية، مبا�ضرة اأو عرب الهدم الذاتي، بلغ 
2019/11/30، من بينها جمزرة  165 حتى 
وادي احلم���س يف �ض��ور باه��ر يف متوز/يولي��و 
2019. ويعّد هذا الرقم االأعلى الذي �ضجلته 
املنظم��ة يف ال�ض��نوات ال���15 االأخ��رية. ووفًق��ا 
لعبد اهلل �ضيام، نائب حمافظ القد�س، فاإّن 18 
األف منزل مهّدد بالهدم من االحتالل يف القد�س 

املحتلة بحّجة عدم قانونيتها.
"تنفي��ذ  عل��ى  االحت��الل  حر���س  مقاب��ل  ويف 
ا�ض��تمّرت  املخالف��ة،  املن��ازل  وه��دم  القان��ون" 
�ضيا�ض��ة الت�ض��يق عل��ى املقد�ض��يني ومنعه��م م��ن 
البناء، عرب حرمانهم م��ن الراخي�س الالزمة. 
التخطي��ط  جلن��ة  رف�ض��ت  االإط��ار،  ه��ذا  ويف 
يف  القد���س،  يف  االحت��الل  بلدي��ة  يف  والبن��اء 
بن��اء  20 طل��ب  امل�ض��ادقة عل��ى  اآذار/مار���س، 
للمقد�ض��يني، بحّجة اأن االإج��راءات التي كانت 
مّتبع��ة حت��ى اليوم مل تع��د مقبول��ة، اإذ اكتفت 
�ض��لطات االحتالل يف العقود االأخرية بح�ض��ول 
مقّدم��ي طلبات البناء على اإقرار من املخاتري اأو 
من ال�ضخ�ض��ّيات االعتباري��ة يف االأحياء الذين 
تع��رف به��م البلدّية، قب��ل اأن تنقل��ب البلدّية 
"قائم��ة  اأّن  بحّج��ة  االإج��راءات  ه��ذه  عل��ى 
املخات��ري وال�ضخ�ض��يات االعتباري��ة املوج��ودة 

عند البلدّية قدمية وبحاجة اإىل تغيري".

استهداف المسجد األقصى
�ضهد االأق�ضى عام 2019 جملة من االعتداءات 
الت��ي ميك��ن ت�ض��نيفها يف اإط��ار تغي��ري الو�ض��ع 
القائم يف امل�ضجد. وجتلى ذلك يف �ضماح �ضلطات 
االحت��الل للم�ض��توطنني باقتح��ام االأق�ض��ى يف 
االأعياد االإ�ض��المية بذريعة االأعي��اد العربية، 
تطاب��ق  عن��د  االأولوي��ة  اأّن  م��ن  الرغ��م  عل��ى 
االأعياد االإ�ض��المية والعربية تكون للم�ض��لمني؛ 
واالقتحامات كان��ت يف ذكرى "توحيد القد�س" 
و"خ��راب املعب��د" اللت��ني تزامنت��ا م��ع الع�ض��ر 
االأواخر من �ض��هر رم�ضان )2 حزيران/يونيو(، 
اآب/  11( االأ�ض��حى  عي��د  م��ن  االأول  والي��وم 

اأغ�ضط�س( على التوايل.
اإ�ض��افة اإىل ذلك، تكررت حماوالت امل�ضتوطنني 
م��دة  جت��اوز  االقتحام��ات  يف  امل�ض��اركني 
االقتحامات املتاحة لهم، وقد جتاوبت �ض��رطة 
االحت��الل معهم، كما يف اقتح��ام ذكرى "خراب 
با�ض��تمرار  ال�ض��رطة  �ض��محت  عندم��ا  املعب��د" 

االقتحامات حتى ال�ضاعة 11:40.
مل�ض��توطنني  متك��ررة  م�ض��اهد  ر�ض��دت  كذل��ك، 
ي��وؤدون ال�ض��لوات التلمودي��ة العلني��ة، ب�ض��كل 

ق��وات  حماي��ة  ظ��ل  يف  جماع��ي،  اأو  ف��ردي 
االحت��الل الت��ي منع��ت حرا���س االأق�ض��ى م��ن 
االق��راب م��ن جمموعات امل�ض��توطنني يف اأثناء 
ج��والت االقتح��ام، ال �ض��يما يف مو�ض��م االأعياد 
العربية من 30 اأيلول/�ضبتمرب اإىل 14 ت�ضرين 

اأول/اأكتوبر.
م��ن  واف��رة  ��ة  ح�ضّ الرحم��ة  لب��اب  وكان 
االعت��داءات بع��د م��ا فت��ح املقد�ض��يون املبن��ى 
و�ض��لوا فيه يوم اجلمعة 2019/2/22. ومنذ 
ذل��ك احلني، �ض��ّن االحت��الل حملة مرك��زة ملنع 
تكري���س امل��كان م�ض��ّلى، فتكررت احل��االت التي 
اقتحمت فيها قوات ال�ضرطة امل�ضلى باالأحذية 
لتوؤك��د عدم اعرافها به مكاًنا لل�ض��الة، وكذلك 
وال�ض��جاد  االأحذي��ة  خزائ��ن  من��ه  اأخرج��ت 
والفوا�ض��ل اخل�ض��بية التي تف�ض��ل الرجال عن 
الن�ض��اء يف اأثناء ال�ض��الة ملنع املظاهر التي تدّل 

على اأّنه م�ضلى.

29610 مستوطنًا
اأك��ر   2019 ع��ام  االقتحام��ات  يف  و�ض��ارك 
م��ن 29610 م�ض��توطًنا، وف��ق دائ��رة االأوقاف 
االإ�ض��المية يف القد�س؛ وكان اأكربها يف االأعياد 
"الف�ض��ح  اأ�ض��بوع  اقتحام��ات  ومنه��ا  العربي��ة، 
الع��ربي" يف ني�ض��ان/اأبريل الت��ي �ض��ارك فيه��ا 
املعب��د"  خ��راب  و"ذك��رى  م�ض��توطًنا،   2230
 1200 فيه��ا  �ض��ارك  الت��ي   2019/8/11 يف 
م�ض��توطن، واقتحامات اأ�ضبوع "عيد العر�س" يف 
ت�ض��رين اأول/اأكتوب��ر التي �ض��ارك فيها 3690 

م�ضتوطًنا.
ويف �ض��ياق امل�ض��اريع التهويدية التي ا�ض��تهدفت 
يف  االحت��الل  افتت��ح  املا�ض��ي،  الع��ام  االأق�ض��ى 
املمتّد  احلج��اج،  "طريق  نف��ق   ،2019/6/30
ب��ني برك��ة �ض��لوان التاريخي��ة، وباح��ة حائط 
ديفي��د  االفتت��اح  يف  �ض��ارك  وق��د  ال��رباق؛ 
فريدم��ان، ال�ض��فري االأمريك��ي ل��دى االحتالل، 
وجي�ض��ون غرينبالت، املوف��د االأمريكي اخلا�س 
اإىل ال�ض��رق االأو�ض��ط الذي ا�ض��تقال م��ن مهامه 
يف اأيلول/�ض��بتمرب املا�ض��ي، اإىل جان��ب عدد من 

اأع�ضاء "الكني�ضت".

االحتالل يسيطر على فضاءات مدينة القدس بمشاريع تهويدّية
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غزة _ الراأي- اآالء النمر
رغم��ا عن �ض��يق ح��ال "املوظف 
احلكومي" وقلة مدخوله املادي 
ال��ذي ال ي��كاد يكفي��ه واأطفاله 
االأ�ضبوع االأول من تقا�ضي راتبه 
الذي ال يتعدى ن�ضبته ال�40%، 
بيت��ه  اآج��ار  دف��ع  ب��ني  وامل��وزع 
وتق�ض��يط  اأطفال��ه  وم�ض��اريف 
ل�"ال��دكان"  يوميات��ه  دي��ون 
املقاب��ل لباب بيت��ه، اإال اأنه يجد 
نف�ض��ه بح��ال اأف�ض��ل بكث��ري م��ن 
الدخ��ل  معدوم��ة  االأ�ض��ر  تل��ك 
باأب�ض��ط  احلي��اة  ومعدوم��ة 

معانيها.
واالأي��دي  ب�ض��رية  "الع��ني 
ق�ض��رية"، ه��ذا املث��ل بحذافريه 
يف  الفل�ض��طيني  املوظ��ف  ميث��ل 
غ��زة، الذي متّنى يوم��ًا اأن ميلك 
امل��ال كث��ريه لي�ض��ر بي��وت  م��ن 
اجل��وع،  كابو���س  م��ن  الفق��راء 
ويدفئ اأج�ضاد اأطفاله من قر�س 
ال�ض��تاء، فال حيل��ة للموظف اإال 
اأن يكفي نف�ض��ه وعائلته من �ض��ر 

الفقر وبرد ال�ضتاء.
ناف��ذة واحدة اأطل منها املوظف 
املتكاف��ل مع تلك االأ�ض��ر، ليتربع 

ج��زءا م��ن حقه بنية ال�ض��دقة 
اأطفال��ه،  وع��ن  عن��ه  اجلاري��ة 
اأطلقه��ا  خريي��ة  مب��ادرة  ع��رب 
عدد من املوظفني بعنوان "عيلة 

واحدة".
املب��ادرة ب��داأت �ض��غرية وامتدت 
لتكرب بعدد املوظف��ني املتكافلني 
الأج��ل االأ�ض��ر الفق��رية معدومة 
الدخ��ل واحليل��ة، حي��ث طلبت 
احلكوم��ة  م��ن  املب��ادرة  جلن��ة 
يف  معه��ا  بالتج��اوب  غ��زة  يف 
فت��ح املج��ال للت��ربع االختياري 
م�ض��تحقاتهم  م��ن  للموظف��ني 
اأبن��اء  م��ن  املحتاج��ني  ل�ض��الح 

ال�ضعب الفل�ضطيني.
ولفت��ت اللجنة القائمة اإىل اأنها 
توا�ض��لت م��ع اجلهات املخت�ض��ة 
وخماطب��ة املعنيني الإجناح هذه 
املالي��ة  االأزم��ة  رغ��م  املب��ادرة 
ال�ض��عبة التي تعي�ضها احلكومة، 
وبعد ح��وارات متع��ددة، وافقت 
ه��ذه  اإجن��اح  عل��ى  احلكوم��ة 
املب��ادرة الت��ي اأطلق عليها ا�ض��م 

)#عيلة_واحدة(.
الناطق با�ض��م املب��ادرة اخلريية 
الثوابت��ة  اإ�ض��ماعيل  ال�ض��حفي 

اإجن��اح  يف  جه��ود  "بع��د  ق��ال 
املب��ادرة وبع��د اأن الق��ت تاأييدًا 
وح�ضدًا من املوظفني ا�ضتجابات 
كم��ا  للمب��ادرة،  املالي��ة  وزارة 
�ض��تفتح وزارة االت�ضاالت رابًطا 
"االختي��اري"  بالت��ربع  ��ا  خا�ضً
لكاف��ة املوظفني على الت�ض��جيل 

املوحد".
واأو�ض��ح ال�ض��حفي الثوابتة اأنه 
باإم��كان املوظ��ف اأن يدخل على 
ح�ض��ابه عل��ى الت�ض��جيل املوحد 
امل��راد  املبل��غ  قيم��ة  وحتدي��د 
م�ض��تحقاته،  م��ن  ب��ه  الت��ربع 
م�ض��رية اإىل اأنه �ض��يتم ال�ض��رف 
امل�ض��تفيدين  الأ�ض��ماء  �ض��هرًيا 
ح�ض��ب ع��دة معايري ع��ن طريق 

مكاتب الربيد احلكومية.
اللجن��ة  اأن  الثوابت��ة  وذك��ر 
املب��ادرة  اإجن��اح  عل��ى  العامل��ة 
تتابع وتن�ض��ق مع وزارة التنمية 
االجتماعية عل��ى التوافق على 
املعاي��ري التي �ض��يتم عن طريقها 
حتدي��د اأ�ض��ماء االأك��ر حاج��ة 
وفقًرا من االأ�ضر التي ال دخل لها 
من اأبناء �ض��عبنا، الفت��ا اإىل اأنها 
ت�ض��عى الإط��الق مب��ادرة اأخ��رى 

تخدم جموع املوظفني وخا�ض��ة 
املعوزين املتعففني منهم.

واأك��د عل��ى اأن اله��دف م��ن هذه 
امل�ض��وؤولية  م��ن  ناب��ع  املب��ادرة 
ل��ن  املب��ادرة  واأن  املجتمعي��ة، 
توؤث��ر على م�ض��تحقات املوظفني 
يرغ��ب  مل��ن  االأم��ر  الأن  مطلق��ًا، 
بالتربع "اختياريا" من ح�ض��ابه 
ال�ضخ�ض��ي، واأن املب��ادرة ج��اءت 
لتع��زز عالقة العائل��ة الواحدة 

بني املوظف واأخيه املواطن.
واأو�ض��ح الثوابت��ة ب��اأن اللجن��ة 
للحكوم��ة  املطالب��ات  ج��ددت 
الفل�ضطينية ب�ضرورة القيام مبا 
ت�ضتطيع لدعم اأبنائها املوظفني 
بزيادة ن�ض��بة الراتب ال�ض��هري 
وزي��ادة احل��د االأدن��ى كخط��وة 
املعي�ض��ية  اأو�ض��اعهم  حت�ض��ن 

واملادية.
واأبدت اللجنة تفهمها ملا تعانيه 
احلكوم��ة من اأزمة مالية كبرية، 
وخا�ض��ة اأنه��ا علم��ت م��ن وزارة 
املالية اأن اأقل زيادة ولو ع�ض��رة 
باملائة )لت�ضبح الن�ضبة 50%( 
حتتاج ماليني ال�ض��واكل �ض��هريا 
الت��ي  االإي��رادات  عل��ى  زي��ادة 

م��ن  وه��ذا  احلكوم��ة،  حت�ض��لها 
ال�ضعب حتقيقه يف ظل الظروف 

التي نعي�ضها.
جلنة املب��ادرة اخلريي��ة طالبت 
احلكومة باال�ض��تمرار يف تفعيل 
اال�ض��تفادة من امل�ض��تحقات فيما 
يخدم تطلعات املوظفني، �ضاكرة 
�ض��يكل  ون�ض��ف  ملي��ون  �ض��رفها 
ال�ض��هر املا�ض��ي م��ن امل�ض��تحقات 
حكومي��ة  معام��الت  ل�ض��الح 
تخ���س املوظفني وذويه��م ودفع 
ر�ض��وم درا�ض��ية ع��ن ابنائه��م يف 

اجلامعات.
واأك��دت اللجن��ة اأن املبل��غ الذي 
�ضتوفره احلكومة ل�ضالح اإجناح 
ه��ذه املبادرة ب�ض��يط ول��ن يوؤثر 
ول��ن يوؤخ��ر يف �ض��رف الروات��ب 
اأو حت�ض��ينها مطلق��ا، واأن مبال��غ 
ل��دى  املوظف��ني  م�ض��تحقات 
احلكوم��ة ق��د جت��اوزت 3 مليار 

�ضيكل.
التحي��ة  اللجن��ة  ووجه��ت 
قام��وا  الذي��ن  للموظف��ني 
املب��ادرة  مق��رح  با�ض��تقبال 
واالإ�ض��ادة،  والدعم  بالرحي��ب 

واأبدو ا�ضتعدادهم للتربع

باالستعانة من مستحقاتهم المالية

"عيلة واحدة" مبادرة خيرية ترى النور بتكاتف موظفين ألجل الفقراء
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غزة-الراأي-فل�ضطني عبد الكرمي
ع��ام بع��د اآخر، تت�ض��بب املنخف�ض��ات 
اجلوي��ة ال�ض��ديدة والري��اح العاتية 
يف ت��اآكل �ض��واطئ حمافظ��ات غ��زة، 
ويتو�ض��ع ه��ذا الت��اآكل يف ظ��ل انعدام 
احلل��ول اجلذري��ة للم�ض��كلة بانتظار 
يف  املانح��ة،  ال��دول  م��ن  التموي��ل 
ح��ني ير�ض��د اخلط��ر الكب��ري بحياة 
املواطن��ني جراء االجنراف الوا�ض��ل 
اىل ال�ض��وارع الرئي�ضية وبالتايل اىل 

منازلهم.
تق��ف  مل  الرب��ة  اجن��راف  م�ض��كلة 
عن��د منطق��ة معين��ة، حي��ث الت��اآكل 
قبالة خميم ال�ض��اطئ بغزة والقرية 
ال�ض��ويدية برف��ح، وت��اآكل ج��زء م��ن 

�ضارع الر�ضيد بغزة.

المطلوب حل 
استراتيجي

مدير عام ال�ض��حة والبيئة يف بلدية 
غزة، عب��د الرحيم اأب��و القمبز، اأكد 
كب��ريا  اهتمام��ا  ت��ويل  البلدي��ة  اأن 
ب�ض��واطئ مدينة غزة، واأنها ت�ض��اعد 
م��ا  لتعوي���س  املوؤقت��ة  احلل��ول  يف 
يت��م اجنراف��ه بكمي��ات م��ن الرم��ال 
وكا�ض��ر االأمواج، اإىل جانب توا�ض��لها 
واحلكومي��ة  الر�ض��مية  اجله��ات  م��ع 
العام��ة  االأ�ض��غال  وزارة  وخا�ض��ة 

للم�ضاهمة يف حل امل�ضكلة.
حدي��ث  يف  القمب��ز  اأب��و  وق��ال 

ل�"الراأي":" اإن التاآكل يف �ضاطئ بحر 
غ��زة ي��زداد �ض��نويا وب�ض��كل خطري، 
وازداد ه��ذا التاآكل عق��ب بناء ميناء 

غزة " ميناء ال�ضيادين".
لالجئ��ني  ال�ض��اطئ  خمي��م  ويعت��رب 
الفل�ض��طينيني من اأك��ر املناطق التي 
ت�ض��ررت نتيجة املنخف�ض��ات اجلوية 
ال�ض��ديدة عل��ى مر ال�ض��نني، وت�ض��بب 
اجنراف ال�ضاطئ يف و�ضول مداه اىل 

ال�ضارع الرئي�ضي.
ويف ه��ذا االإط��ار، اأو�ض��ح اأب��و القمبز 
اأن وكال��ة الغ��وث وت�ض��غيل الالجئني 
الفل�ض��طينيني "االونروا" و�ض��عت يف 
عام 2002 ج��دارا ا�ض��منتيا لتوقف 
تق��دم املي��اه باجت��اه ال�ض��ارع ومنازل 
املواطن��ني، لك��ن وم��ع م�ض��ي ال�ض��نني 
على امل�ض��روع، حتطمت اأجزائه بفعل 

اندفاع االأمواج.

خطر بانتظار التمويل
ووفق ما ذكره يف حديثه فاإن م�ض��كلة 
تاآكل ال�ض��اطئ تتطلب �ضرورة العمل 
م��ن اأجل اإيج��اد م�ض��روع لو�ض��ع حل 
ا�ضراتيجي تتبناه احلكومة حلماية 
�ض��اطئ البحر م��ن االجن��راف، الفتا 
اإىل حجم التاآكل يف �ضاطئ دير البلح 
والقري��ة ال�ض��ويدية برف��ح وانهي��ار 

وا�ضح يف �ضارع الر�ضيد.
الت��اآكل  درا�ض��ة  مت  اأن��ه  وذك��ر 
واالجن��راف م��ع عدد م��ن املوؤ�ض�ض��ات 

والتاأكي��د  والر�ض��مية،  املعني��ة 
عل��ى �ض��رورة اإيج��اد حل��ول موؤقت��ة 
الدع��م  جان��ب  عل��ى  الركي��ز  م��ع 
اال�ض��راتيجي والتوا�ضل مع املانحني 
وال��دول املانحة، مو�ض��حا اأن �ض��اطئ 
دوالر  ملي��ون   10 اإىل  يحت��اج  غ��زة 
لعم��ل تدعيم للج��رف وعمل األ�ض��نة 

بحرية تقف حائال اأمام االأمواج.
واأ�ض��ار اأبو القمب��ز اىل حجم اخلطر 
ج��راء الت��اآكل يف �ض��اطئ غ��زة، واأن 
يف  يت�ض��بب  وا�ض��فلت  اأج��زاء  انهي��ار 
�ض��عوبة امل�ض��كلة، وكلما كان التدخل 
اأ�ضرع كلما تراجع اخلطر، منوها اإىل 
ان �ض��رورة تدعي��م اجلرف من خالل 

كا�ضر اأمواج مبوا�ضفات علمية.
اجل��رف  ت��اآكل  يف  اخلط��ر  ويكم��ن 
وبالتايل و�ض��وله اىل الطريق العام، 
وق��د ينقطع هذا الطريق وهو يحتاج 
ملبال��غ كث��رية، ويرك��ز ه��ذا الت��اآكل 
بغ��زة،  ال�ض��اطئ  مع�ض��كر  يف  الكب��ري 
وه��و م��ا ي�ض��بب �ض��دة يف االنح��دار، 
االأمر الذي ي�ض��بب خطرا على �ضحة 

االأطفال ويهدد حياتهم.

الميناء البحري سبب
�ض��لطة  دور  ال�ض��وء عل��ى  ولت�ض��ليط 
�ض��اطئ  حماي��ة  يف  البيئ��ة  ج��ودة 
غ��زة م��ن االجن��راف والت��اآكل، ق��ال 
مدي��ر عام حماي��ة البيئة يف �ض��لطة 
ج��ودة البيئ��ة بهاء االأغ��ا،": اإن دور 

�ض��لطة البيئ��ة رقاب��ي، ومن��ذ ف��رة 
�ض��لطنا ال�ض��وء عل��ى ه��ذه امل�ض��كلة، 
واأنذرنا بخطورته��ا، وطالبنا اجلهات 
املعنية والبلديات ب�ض��رورة حل هذه 

املع�ضلة".
واأك��د االأغا يف حديث ل�"ال��راأي"، اأن 
ت��اآكل �ض��اطئ بح��ر رفح جن��وب غزة 
�ض��ببه ان�ض��اء املين��اء امل�ض��ري عل��ى 
احل��دود امل�ض��رية الفل�ض��طينية، م��ا 
ت�ض��بب بت��اآكل املنطق��ة التي ت�ض��مى 

بالقرية ال�ضويدية.
وت�ض��م القري��ة ال�ض��ويدية التي تقع 
عل��ى احلدود الفل�ض��طينية امل�ض��رية 
وتط��ل عل��ى �ض��اطئ البحر املتو�ض��ط 
مبا�ض��رة، نح��و 130 من��زال متناث��را 
عل��ى اأط��راف املخي��م التاب��ع لوكالة 
الغ��وث، ويخ�ض��ى �ض��كان ه��ذا املخيم 
اأن يهاجمهم البحر يف اأي منخف�ض��ات 

قادمة.
بل��دة  وتاب��ع االأغ��ا قول��ه:" نهاي��ة 
الق��رارة يوج��د ل�ض��ان بح��ري طويل 
اإن�ض��اوؤه  وعمي��ق بعم��ق البح��ر، ومت 
بخط��ورة  واأنذرن��ا  �ض��نوات  من��ذ 
اإن�ضاوؤه"، مو�ضحا اأن التاآكل يف �ضاطئ 

حمافظات غزة يزداد �ضنويا.
�ض��ببا يف  غ��زة  مين��اء  اإن�ض��اء  وبع��د 
ت��اآكل �ض��اطئ غزة، خا�ض��ة يف خميم 
ال�ض��اطئ لالجئني، وهو ما ي�ض��تدعي 
تدخ��ل اجلهات املعني��ة حتديدا بعد 
انهي��ار امل��درج امل��وؤدي لل�ض��ارع ج��راء 

االأم��ر  االأخ��ري،  اجل��وي  املنخف���س 
الذي ي�ض��بب تاآكال واجنرافا يف �ضارع 

الر�ضيد نف�ضه.

دعوة عاجلة
من جهته، وجه وكيل وزارة االأ�ض��غال 
ناج��ي  م.  بغ��زة،  واالإ�ض��كان  العام��ة 
للمانح��ني  عاجل��ة  دع��وة  �ض��رحان 
الت��اآكل  م��ن  غ��زة  �ض��اطئ  حلماي��ة 
واالنهيار جراء املنخف�ضات اجلوية.

عل��ى  ال��وزارة  وكي��ل  دع��وة  ج��اءت 
هام���س اجتم��اع ط��ارئ جم��ع كل من 
واالإ�ض��كان  العام��ة  االأ�ض��غال  وزارة 
ووزارة احلك��م املحل��ي وبلدي��ة غ��زة 
وبلدي��ة رفح ووكالة الغ��وث الدولية 
)اأون��روا( بخ�ض��و�س املخاط��ر الت��ي 
يواج��ه �ض��اطئ غ��زة يف منطقة غزة 
والقري��ة ال�ض��ويدية يف رف��ح، جراء 

املنخف�ضات اجلوية.
وبحث اللقاء اآلي��ات تدعيم وحماية 
ال�ض��اطئ م��ن خط��ر االنهي��ار ج��راء 
املنخف�ض��ات اجلوي��ة وفي�ض��ان مي��اه 

البحر الناجت عن ارتفاع االأمواج.
و�ض��دد وكي��ل ال��وزارة عل��ى اأن جلنة 
الط��وارئ احلكومية توا�ض��ل اأعمالها 
معان��اة  م��ن  التخفي��ف  اأج��ل  م��ن 
املواطن��ني وحمايتهم م��ن اأي خماطر 
ق��د تنج��م ع��ن املنخف�ض��ات اجلوية 
يف ظل احل�ض��ار اال�ضرائيلي املتوا�ضل 

على قطاع غزة.

تآكل شواطئ غزة.. خطر يمتد وعالجه التمويل الُمنتظر
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غزة- الراأي:
قالت وزارة االقت�ض��اد الوطن��ي يف قطاع غزة اإنه 
ال وج��ود الأزم��ة غاز كم��ا ُي��روج البع�س، و�ض��تتم 

حما�ضبة املحتكرين وفق املقت�ضى القانوين.
وذكر املتحدث با�ض��م ال��وزارة عبد الفتاح مو�ض��ى 
يف ت�ض��ريح ل�"الراأي" ، اأن كاف��ة حمطات التعبئة 

يوجد بها غاز، وجرى البيع بنف�س ال�ضعر املُعلن.
عم��ل  عل��ى  اطلع��ت  ال��وزارة  "طواق��م  واأ�ض��اف 
املحطات وتتابع حركة ال�ضوق بدقة، و�ضتحا�ضب 
كل من يبيع باأغلى من مبلغ 54 �ض��يقل، للم�ضتهلك 

كما حددت هيئة البرول".
ون��وه اإىل اأنهم على ا�ض��تعداد مت��ام للتعامل مع اأي 
�ض��كوى يتقدم بها املواطنون حول حمطة تتدعي 
عدم وجود غاز لديها اأو تبيع ب�ضعر مرتفع بهدف 

االحتكار.
وطال��ب االأهايل بع��دم االجنرار وراء ال�ض��ائعات 
ب�ض��اأن �ض��لعة الغاز، والتعبئة وفق حاجتهم فقط، 
ولي���س بكميات كب��رية، موؤكدًا اأنهم باملر�ض��اد لكل 

من يتجراأ على خمالفة القانون.

االقتصاد لـ"الرأي": 
ال يوجد أزمة 
غاز وسنحاسب 

المحتكرين

غزة- الراأي
بت االأمواج العاتي��ة املرافقة  ت�ض��بَّ
للمنخف�ض��ات اجلوية التي �ض��ربت 
ف�ض��ل  بداي��ة  من��ذ  غ��زة  قط��اع 
ل�ض��كان  كب��رية  مب�ض��اكل  ال�ض��تاء، 
ال�ض��احل، اإذ عمل��ت تل��ك االأم��واج 
عل��ى ت��اآكل م�ض��احات وا�ض��عة م��ن 
ال�ض��اطئ جراء االأل�ضنة البحرية، 

املمتدة من ال�ضمال اإىل اجلنوب.
بحيث تخطت مياه البحر الناجتة 
عن االأم��واج حدوًدا غري م�ض��بوقة 
ويف  ال�ض��اطئ  مع�ض��كر  منطق��ة  يف 
القري��ة ال�ض��ويدية غ��رب مدين��ة 

رفح .
بلدي��ات  اأجرته��ا  درا�ض��ات  ووف��ق 
الت��اآكل  ف��اإن  خمت�ض��ة،  وجه��ات 
واالجن��راف يف تزاي��د عام��ًا بع��د 
عام، وثم��ة �ض��رورة الإيجاد حلول 
موؤقت��ة، م��ع الركي��ز عل��ى جان��ب 
والتوا�ض��ل  االإ�ض��راتيجي  الدع��م 
ه��ذه  ع��الج  لك��ن  املانح��ني،  م��ع 
امل�ضكلة يحتاج اإىل ع�ضرات ماليني 
الدوالرات، الإن�ض��اء األ�ضنة بحرية 

تقف حائاًل اأمام االأمواج.
البيئ��ة  ج��ودة  �ض��لطة  وح��ددت 
اأ�ض��باب ت��اآكل ال�ض��اطئ، اإذ اأك��دت 
اأن ت��اآكل �ض��اطئ بح��ر رف��ح جنوب 
القطاع �ضببه اإن�ضاء امليناء امل�ضري 
على احلدود امل�ضرية الفل�ضطينية، 
الت��ي  املنطق��ة  بت��اآكل  ت�ض��بب  م��ا 

ت�ضمى "القرية ال�ضويدية"، كما اأن 
اإن�ض��اء ل�ض��ان بحري �ض��مال مدينة 
ت��اآكل  �ض��ببًا يف  كان  يون���س،  خ��ان 
ال�ضاطئ مبنطقة دير البلح وو�ضط 
قط��اع غ��زة، اإ�ض��افة للت��اآكل الذي 

ي�ضببه ميناء غزة منذ �ضنوات.

جهود مبذولة
االأ�ض��غال  وزارة  �ض��ارعت  بدوره��ا؛ 
العامة اإىل اإنقاذ مباين ال�ض��يادين 
وممتلكاته��م من خط��ر كبري، جراء 
دي��ر  بح��ر  ل�ض��اطئ  املفاج��ئ  امل��د 

البلح، و�ض��ط قطاع غزة، تزامنًا مع 
االأجواء العا�ضفة.

واأو�ضح مدير عام االآليات واملعدات 
يف وزارة االأ�ض��غال املهند���س نا�ض��ر 
ثابت، " لل��راأي" اأن الطواقم عملت 
على اإن�ض��اء كا�ض��ر اأمواج اأمام مبنى 

النقاب��ة، وغ��رف ال�ض��يادين، وردم 
ما �ض��حبته االأمواج للحماية من اأي 

مدى اآخر.
كت��ل  ا�ض��تخدام  مت  اأن��ه  وذك��ر 
خر�ضانية، وكميات من الرمال عرب 
جراف��ات الوزارة، م��ن اأجل حماية 

القواع��د الت��ي كان��ت عل��ى و�ض��ك 
االنهيار بفعل مياه االأمواج، م�ضددًا 
على اأن الطواقم م�ض��تعدة للتعامل 

مع اأي طارئ.
العام��ة  االأ�ض��غال  وزارة  اإن  وق��ال 
واالإ�ض��كان ، ح��ذرت  يف وقت �ض��ابق 
م��ن ظاه��رة ت��اآكل �ض��اطئ البح��ر، 
وطالبت اجله��ات الدولية، بتمويل 

م�ضاريع من اأجل اإنهائها.

إنقاذ لتالشي الخطر
 نقي��ب ال�ض��يادين يف قط��اع غ��زة، 
نزار عيا�س، قال "للراأي": اإنه لوال 
تدخل ال��وزارة، لكان��ت العديد من 
املباين التابعة للنقابة وال�ضيادين 
كام��ل،  ب�ض��كل  لالنهي��ار  تعر�ض��ت 

جراء املد البحري.
وب��ني اأن االأ�ض��غال، تعم��ل بكل جد 
ون�ض��اط، حت��ى اللحظ��ة، م��ن اأجل 
تال�ض��ي اخلطر، بعد توا�ض��لنا معها 
ومع االأمانة العامة ملجل�س الوزراء، 
�ض��اكرًا اجلهات احلكومي��ة يف غزة 

على هذا العمل.
واأكد عيا�س على �ض��رورة، اأن يكون 
ملين��اء دي��ر البل��ح م�ض��روع كبري من 
عل��ى  واملحافظ��ة  تطوي��ره  اأج��ل 
ممتل��كات ال�ض��يادين، ال��ذي يق��در 
برفق��ة  �ض��ياد،   600 ب���  عدده��م 
جلل��ب  يعمل��ون  ح�ض��كة،   150

االأ�ضماك و�ضخها يف االأ�ضواق.

بفعل المنخفضات الجوية وتآكل الشواطئ

"األشغال" .. جهود مضنية إلنقاذ ممتلكات الصيادين


