أيــــــام فلـســــطـيــــنــيــة

الخميس 2018/6/14

7

استهدفت أكثر من  1500أسرة فقيرة

الجمعيات الخيرية و"التعاون"
تختتمان "حملة قدسنا الرمضانية"
رام الله " -األي���ام" :اختتمت ،مؤسس���ة التعاون،
واتحاد الجمعيات الخيرية/القدس "حملة قدس���نا"
الرمضاني���ة الخيرية ،التي تعتب���ر من أكبر وأضخم
الحم�ل�ات التي نف���ذت إلعان���ة األس���ر المتعففة
واألطفال الفقراء بمحافظة القدس في شهر رمضان.
واس���تهدفت الحملة أكثر من  1500أسرة فقيرة،
أي بمع���دل  5000مواطن فقي���ر ،منهم  3000طفل.
وشملت  35تجمعًا سكنيًا في مختلف أحياء مدينة
الق���دس وبلدتها القديم���ة ،إضافة إل���ى ضواحي
القدس ،خاصة قرى شمال غربي القدس.
وقال مدير عام اتحاد الجمعيات الخيرية/القدس،
يوس���ف قري ،إن ما يميز هذه الحملة أنها انتهجت
آلية التوزيع من خالل إصدار بطاقات ش���رائية يتم
تس���ليمها لألس���ر التي اجتازت معايير الدراس���ة
االجتماعي���ة واالعتماد من قبل لجنة المس���اعدات،
وهو أس���لوب ابتكره االتحاد الع���ام الماضي واثبت
نجاعته.
وأضاف :اس���تخدمت هذه البطاقات من قبل األسر
المنتفعة في ش���راء ما يحتاجونه من مواد غذائية
وكسوة عيد لألطفال لشراء ما يتناسب مع رغباتهم
واحتياجاته���م الحقيقية ،والتي تجنبهم أي احراج
أمام أوالدهم أو معارفهم .أما أمكان صرف البطاقات
والش���راء فتمت ضمن ش���بكة من المتاجر التي تم
التعاقد معها ليتسنى لألسر التي تحمل البطاقات
الش���رائية االبتياع بمنتهى السالس���ة والس���رية
واإلحترام ودون خدش لكرامتهم.
وأشار إلى ان استخدام آليات ومعايير دقيقة في
تنفيذ هذه الحملة ،ما أس���هم ف���ي زيادة الوصول
إل���ى الفئات األش���د فقرًا ،وزي���ادة احت���رام كرامة

وخصوصي���ة الفئ���ات المحرومة .وم���ن ضمن هذه
اآللي���ات قام اتح���اد الجمعيات بتكثي���ف الزيارات
الميداني���ة والبحث اإلجتماعي لألس���ر الفقيرة من
خ�ل�ال طواق���م متخصصة ،كم���ا تم وض���ع معايير
جديدة تحتس���ب درجة الحرمان والفقر بما يتالءم
مع مستوى المعيشة في القدس.
وتاب���ع :كان للحملة أهداف اقتصادية لتنش���يط
الحرك���ة التجارية في القدس ودع���م تجار القدس
خاصة في البلدة القديمة وصغار التجار في مختلف
أحي���اء القدس والمناطق المس���مى "ج" في ضواحي
القدس .حيث تم التعاقد مع ش���بكة مكونة من 25
تاجر من تجار المالبس والمواد الغذائية.
وأع���رب عدد م���ن التجار المش���اركين ف���ي الحملة ،عن
تقديرهم التحاد الجمعيات ومؤسس���ة التعاون لدورهم
في دعم التجار في ظل الركود االقتصادي الذي تعيش���ه
المدينة المقدسة ،مشيدين بأس���لوب المساعدات الذي
تم انتهاجه في مس���اعدة األس���ر المحتاج���ة مما يحفظ
كرامة المواطن وخاصة األطفال منهم.
وأكد رئي���س الهيئة اإلدارية التح���اد الجمعيات
الخيري���ة ،عبد الله صبري ،أن "التع���اون" و"االتحاد"
حقق���ا ش���راكة رائعة في دع���م األس���ر المحتاجة
واأليتام في القدس ،وأن االتحاد يفتخر في شراكته
مع مؤسس���ة التع���اون التي كان لها ال���دور الكبير
في دعم هذه الحملة ،وش���كر كاف���ة طواقم االتحاد
ومؤسسة التعاون الذين أنجحوا الحملة ،إضافة إلى
الجمعيات الشريكة في الحملة والتي يقدر عددها
بـ  25جمعية ،علمًا أن االس���تعدادت تجري على قدم
وس���اق لتقديم مس���اعدات عيد األضحى ومساعدة
طلبة المدارس مع اقتراب الفصل الدراسي المقبل.

صندوق الزكاة ينفق  5ماليين شيكل
على المحتاجين في رمضان
رام الل���ه " -وفا" :في ظل األوض���اع االقتصادية الصعبة
التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،تسعى وزارة األوقاف،
وم���ن خالل صندوق ال���زكاة التابع لها ،الى إخراج األس���ر
الفقيرة والمحتاجة للوقوف على أول عتبات عدم الحاجة،
سعيًا منها لتقليل نس���بة الفقر ،عبر تنفيذها لعدد من
المشاريع الداعمة لهم.
ويلب���ي صندوق الزكاة جزءًا من االحتياجات األساس���ية
لأليتام والفقراء والمحتاجين ،وهو األقدر على أداء أموال
ال���زكاة وإيصالها الى مس���تحقيها ،فق���د تجاوزت قيمة
المصروف���ات خالل ش���هر رمض���ان الـ  5ماليين ش���يكل،
وزعت بعدالة ودقة كمس���اعدات ،ب���دءًا من كفاالت أيتام،
إلى تنفيذ اإلفطارات في لج���ان الزكاة ،والتكايا ،والطرود
الغذائية ،والس���لة الرمضانية ،وتأهيل األسر بالمشاريع
الصغيرة.
وقال مدي���ر عام صن���دوق الزكاة حس���ام طهبوب ،إنه
تم ص���رف مليون دوالر ككفاالت أيت���ام لـ  697يتيما في
الضفة وغزة ،وتم توزيع  200ألف ش���يكل بالتساوي على
حفظ���ة القرآن الكريم ،وهم أبناء ألس���ر فقيرة ،بحيث تم
تشغيلهم في المساجد باإلمامة والخطابة والتدريس في
مختلف المحافظات.
وأش���ار إلى أنه تم توزيع  200ألف شيكل بشكل عيني
(من حليب ،والبان ،وأجبان) على الفقراء واألسر المحتاجة،
من خالل مصنع الصفا التاب���ع للجنة زكاة نابلس ،وصرف
أيض���ًا  150أل���ف ش���يكل في تأهي���ل األس���ر المحتاجة
بمش���اريع صغيرة في محافظة نابلس ،و 210آالف شيكل
وزعت على لجان الزكاة حديثة النشأة ،كمكون دعم وبناء
لهذه اللجان.

ولم ُيس���تثن طلب���ة العلم من المس���اعدات التي تقدم
حس���بما يقول طهبوب ،حي���ث تم تقديم المس���اعدة لـ
عش���رة طلبة ،وكان المبلغ  50ألف شيكل تم صرفه لطلبة
ً
العلم ،ويش���مل المبلغ ايضا الزكاة والصدقات خالل هذا
الش���هر ،كما وزع  600طرد غذائي بقيمة  100دوالر لألسر
المحتاجة ،و 50ألف دينار عبارة عن إفطارات في المساجد
ومنها  9آالف شيكل للمسجد االقصى ،والباقي وزع للحرم
االبراهيم���ي ،ومجموعة من المس���اجد ف���ي المحافظات،
وتكيات رمضان.
وت���م توزيع  38طنا م���ن لحوم االضاحي بالش���راكة مع
تكية ام علي (عبارة عن  2546خاروفا) بالتساوي على األسر
الفقيرة والمحتاجة.
ولف���ت طهب���وب ال���ى أن ادارة الصن���دوق تعمل على
االه���داف االس���تراتيجية ،وهما هدفان :االول ش���فافية
العمل ومصداقيته ،وعالمية الزكاة ،بحيث أصبح للصندوق
العديد من الش���راكات واالتفاقيات ومذكرات التفاهم مع
العديد من صناديق الزكاة أو الجهات الخيرية في العالم.
وأضاف :الهدف الثاني وهو إبعاد ما ألصق باس���م الزكاة
أنها رديف لإلرهاب ،وأن المس���اعدات التي تقدم هي فقط
لألس���ر المحتاجة ،وال تقدم ألية جهة أخرى ،فقد تم اتخاذ
اجراءات رقابية دقيقة عل���ى عمل الصندوق ،بحيث انتهت
المساعدات النقدية باليد وأصبحت تصرف للفقراء واأليتام
اما بشيكات المستفيد األول أو عبر الحواالت البنكية.
وأك���د أن الصن���دوق ه���و عدال���ة اجتماعي���ة بفريضة
ربانية وله اس���تقالل مال���ي واداري بحيث أن اموال الزكاة
والصن���دوق وال���زكاة تبقى في صندوق ال���زكاة وتصرف
بحسب شرط المزكي.

رام الله :بحث تعزيز العالقات
الثنائية بين فلسطين وسلوفاكيا
رام الل���ه " -وف���ا" :أطلع���ت مس���اعد وزي���ر الخارجي���ة
والمغتربين للش���ؤون االوروبية ،الس���فيرة أمل جادو ،في
رام الله ،أمس ،وفدًا س���لوفاكيًا يترأسه المدير السياسي
الس���لوفاكي ،ماريان جاكوبوكي ،على آخر تطورات الوضع
السياس���ي على الصع���د المحلية واالقليمي���ة والدولية،
وكذل���ك تط���ورات الوض���ع عل���ى األرض والمتمثل���ة في
االنتهاكات االس���رائيلية اليومية ضد الفلسطينيين في
الضفة والقدس وحدود قطاع غزة ،والتي تزايدت حدتها
منذ  30آذار الماضي واستمرت حتى اآلن.
واستعرضت جادو تطورات العالقات الفلسطينية مع
اإلدارة االميركي���ة منذ مجيء الرئيس األميركي دونالد
ترامب خاص���ة بعد إعالنه القدس عاصمة إلس���رائيل،
متجاوزا بذلك كل القرارات والمواثيق الدولية وقرارات
مجل���س األمن وق���رار االتح���اد االوروبي ،الت���ي تعتبر
القدس عاصمة لدولتين إس���رائيل وفلسطين ،مؤكدة
خط���ورة الخط���وات الالحقة الت���ي قامت به���ا االدارة
االميركية وآخرها تمثل في تقليص المس���اعدات عن
وكالة الغوث الى النصف وتداعيات ذلك على مستقبل
الالجئي���ن الفلس���طينيين في غزة ومخيم���ات الضفة
وكذلك الشتات.
وأكدت أن وتيرة االس���تيطان تزايدت منذ إعالن ترامب
الذي اعتبر ضوءا أخضر للحكومة االس���رائيلية المتطرفة،
التي تناقض نفسها يوميا من خالل الحديث مع األطراف
الدولية عن فرص للس�ل�ام وتمارس االرهاب واالستيطان
والقتل على االرض ،وتطرقت الى أن عدد المستوطنين في
الضفة وصل الى أكثر من  650ألف مس���توطن معظمهم
يحملون السالح ويمارس���ون ارهابهم ضد الفلسطينيين

المدنيين العزل.
وطالبت بدعم س���لوفاكيا لدولة فلس���طين في المحافل
الدولية والجمعية العامة المنوي التوجه اليها ،للتصويت
على قرار يدعو لتوفير الحماية الدولية للفلس���طينيين،
مثمنة دعم سلوفاكيا لفلسطين في الجمعية العامة على
القرار الخاص بالقدس.
وشددت على ضرورة زيادة الدعم المقدم من سلوفاكيا
لفلسطين س���واء المنح الدراس���ية أو المشاريع الصغيرة
والمتوس���طة للفئات المهمش���ة ،وكذلك دع���م التبادل
التج���اري وعقد منت���دى رجال االعمال واس���تقطاب رجال
اعم���ال س���لوفاكيين لزيارة فلس���طين لالط�ل�اع عن قرب
على التجارة الفلس���طينية والصناعات المحلية في مدن
الضفة ،وضرورة عقد مش���اورات سياس���ية على مستوى
مجموعة الفيش���يغراد  V4وكذلك عقد اللجنة الحكومية
الوزارية المش���تركة والتي من ش���أنها أن تسهم بتعزيز
التواصل والتعاون والتنس���يق بين الجانبين الفلسطيني
والسلوفاكي.
م���ن جهته ،أك���د جاكوبوك���ي أن الجانب الس���لوفاكي
مس���تمر بتقديم الدعم لألونروا ،والذي كان آخره تقديم
 50ألف يورو إضافية للوكالة خالل ش���هر تش���رين األول
الماضي.
وأوضح أن سلوفاكيا أرسلت وفدا طبيا الى غزة للمساعدة
في عالج الجرحى ،وأن س���لوفاكيا مستمرة بدعم مشاريع
التنمي���ة وتقديم المنح للجانب الفلس���طيني ،داعيا الى
زيادة التعاون ضمن مجموعة الفيش���يغراد وأهمية عقد
مش���اورات سياس���ية في العام  2018خاصة أن سلوفاكيا
تتسلم رئاسة الفيشيغراد ابتداء من تموز المقبل.

غزة :أجواء العيد تنكأ جراح ذوي الشهداء
كتب خليل الشيخ:
م���ن المنتظر أن تفتح بيوت عزاء العش���رات من ش���هداء
مسيرات العودة صباح يوم عيد الفطر.
وس���تنكأ أجواء أول أيام العيد جراح ذوي الشهداء الذين
فقدوا أبناءهم برصاص االحتالل.
قال ذوو الش����هداء محمد النجار من جباليا وبادر الصباغ من
بيت الهيا ،أنهم سيستقبلون المهنئين بالعيد ،مشيرين إلى
أن حزنهم على فقدان ابنيهما سيتجدد صباح يوم العيد.
واعت���اد ذوو الش���هداء على فت���ح بيوت عزاء الس���تقبال
المهنئين بالعيد حيث يتوجه المئات من المواطنين لمنازل
الشهداء عقب أداء صالة العيد.
وبلغ عدد ش���هداء مسيرات العودة حتى الجمعة الماضية
نحو  130شهيدًا في قطاع غزة.
م���ن جانبهم ،ق���ال ذوو الش���هيدين مجدي ش���بات وأحد
العثامن���ة من بي���ت حانون ،إن أجواء العيد س���تكون صعبة
ومحزنة ،السيما حين قدوم المهنئين وجموع المواطنين.

وأوضحوا أنهم ستوجهون لزيارة قبري ابنيهما في مقبرة
بي���ت حانون صبيحة يوم العيد ومحاولة االبتعاد كليًا عن أي
أجواء قد تجدد الحزن وتنكأ الجروح.
لكن الظروف ستكون أصعب بكثير على أسرة الطفل محمد
أيوب من مخي���م جباليا الذي قتل بدم بارد خالل مس���يرات
العودة في العشرين من نيسان الماضي.
ويس���تعد ذووه الس���تقبال عيد الفطر من دون أي مظاهر
البهجة ،وكانوا قد اس���تقبلوا رمضان بكثير من أجواء الحزن
على فقدانه.
وم���ن المتوق���ع أن تكتظ المستش���فيات ومن���ازل جرحى
مسيرات العودة بالعشرات من المهنئين بالعيد.
واعتاد نش���طاء من الفصائل الوطنية واإلس�ل�امية تنظيم
مسيرات جماعية لزيارة منازل األسرى والجرحى في األعياد.
وفي هذا اإلطار نش���ط متطوعون خ�ل�ال اليومين الماضين
في إزالة األحجار واألعش���اب من مقبرة الش���هداء شرق بلدة
جباليا.
ونظم متطوعون آخرون حمالت تنظيف مشابهة في مقابر

َ
بي���ت حانون وبيت الهي���ا أيضا ،حيث دفن غالبية ش���هداء
محافظة شمال غزة ،خالل مسيرات العودة.
وم���ن المتوقع أن يش���هد صبيحة يوم عي���د الفطر حركة
نشطة لذوي الشهداء الذين سيزورون قبور أبناءهم.
كما قام متطوعون بتنظيف الس���احات الواسعة في مخيم
جباليا وبلدات بيت حانون وبيت الهيا وس���احات المس���اجد
الت���ي س���تقام بها ص�ل�اة العي���د ،وتهيئة ه���ذه األمكنة
الس���تقبال العيد ،بعد أن تقرر اقتصار صالة العيد في خيام
العودة عند نقطتين فقط.
وقال الش���اب حمزة عابد أح���د المتطوعي���ن ،لـ"األيام" أن
الحمل���ة ته���دف إل���ى مش���اركة ذوي الش���هداء أحزانهم
والوق���وف إلى جانبهم في أول مناس���بة دينية واجتماعية
بعد استشهاد أبناءهم وذويهم.
وأوضح ،أن عش���رات المتطوعين من لجان األحياء المحيطة
بالمقبرتين ،يش���اركون في هذه الحمالت التي ستس���تمر
حتى صبيحة يوم العيد ،والرامية إلى تنظيف المقبرة وإزالة
النفايات واألعشاب منها.

أم علي البرغوثي تستحضر نجليها الشهيد
واألسير على اإلفطار منذ  18عامًا
رام الله  -وفا :تض���ع أم علي البرغوثي طعام اإلفطار
على طاولة مستديرة داخل منزلها ،تحيط بها مقاعد،
أحده���ا لنجلها حم���زة واآلخر لرعد االب���ن األصغر في
الجه���ة اليمنى ،وف���ي المقابل مقع���دان آخران كان
يجلس عليهما نجالها علي وعالء ،قبل  18عامًا.
لم تكن س���فرة أم علي من قرية عابود ش���مال غربي
رام الل���ه ،قبل ذلك الوق���ت ،على ه���ذا النحو ،حينها
كانت تنهمك في تحضي���ر ما يحبه أوالدها من طعام
وحلويات ،والذين كانوا يشاركونها تفاصيل رمضان،
لكنها اليوم باتت تتشارك طعام اإلفطار مع صورهم.
ف���ي الراب���ع من تش���رين األول  ،2000ش���هد محيط
منطقة البالوع في رام الله ،مواجهات عنيفة بين جنود
االحتالل والش���بان الغاضبين؛ احتجاج���ًا على اقتحام
أريئي���ل ش���ارون باحات المس���جد األقص���ى ،عالء (24
عامًا) في ذلك الوق���ت ،كان أحدهم ،وأصيب برصاصة
استقرت في قلبه ،واستشهد على إثرها.

اكت���وت األم بنار غياب نجلها ع�ل�اء ،في الوقت ذاته
كان يشغل بالها مصير شقيقه علي ،الذي كانت قوات
االحتالل تطارده.
لم يتمكن علي أيضًا من مش���اركة والدته حزنها في
وداع ش���قيقه ع�ل�اء ،اختفى عن األنظ���ار ،وفي الثامن
والعش���رين من نيس���ان الع���ام  ،2004اعتقلته قوات
االحتالل في مخي���م األمعري ،بع���د أن حوصر المنزل
ال���ذي كان يتحصن داخله ،ليحكم فيما بعد بالس���جن
المؤبد مرتين و 65عامًا.
حت���ى يومنا ه���ذا ،لم تتقب���ل أم علي فك���رة غياب
نجليها ع�ل�اء وعلي ،فتس���تحضر وجودهم���ا في كل
تفاصي���ل حياتها ،فتجدها تواظ���ب منذ  18عامًا على
وض���ع صورتين كبيرتين لهما على المقعدين ،اللذين
كانا يجلسان عليهما على مائدة اإلفطار.
لم تكتف أم علي بذلك ،بل تضع أيضًا أمام صورهما
الصحون واألكواب والمالعق ،أسوة بباقي أفراد األسرة،

ً
وكأنهما حاض���ران فعال معها ،وتقول" :هكذا أش���عر
باألمان ،وجود الصور يخفف عني لوعة غيابهما".
اس���تقرت عائل���ة أم علي البرغوثي ف���ي قرية عابود
عام  ،1989بعد أن قدمت من األردن ،حينها لم يتمكن
رب األس���رة من المجيء معه���م؛ كونه ال يحمل هوية،
وحينها تولى بكرها علي إدارة المنزل ورعاية أشقائه
وشقيقاته" ،كان علي عامود البيت" .تقول أم علي.
تعي���ش أم علي قلقًا يومي���ًا ،خاصة بعد أن علمت أن
نجلها األس���ير علي القابع في سجن "عسقالن" ،يعاني
م���ن التهاب���ات حادة ف���ي الصدر ،تس���ببت له بضيق
في التنفس ،بالمقابل ترفض إدارة س���جون االحتالل
تقديم العالج له ،وتكتفي بإعطائه المسكنات.
ال تغي���ب مالمح الحزن عن تقاس���يم وجهها ،خاصة
عندما تتح���دث عن نجليه���ا ،لكنها دائم���ًا ما تردد:
"أبنائي قدموا من دمهم وش���بابهم م���ن أجل الوطن،
وهذا الوطن يستحق".

بعد  11عامًا ..إنهاء االنقسام أمل يراود الشباب في غزة
كتب عيسى سعد الله:
يراود الش���باب في غزة األمل بإنهاء االنقسام رغم الصعوبات
الجم���ة المبذول���ة إلنهائه على مدار الس���نوات اإلحدى عش���رة
الماضية.
ويتطل���ع الش���باب إل���ى أن تنهي األط���راف المس���تفيدة من
االنقس���ام تعنتها وتضع مصالح الشعب ومستقبل الشباب في
أولويات عملها.
ويرى الش���باب في أحاديث منفصلة لـ "األي���ام" أن دافع األمل
لديهم يتولد من عدم وجود اي بديل يمكن ان ينهي معاناتهم
او يجدد أحالمهم كما يقول الش���اب ع�ل�اء حمدون والذي يجهل
األسباب الحقيقية لالنقسام.
وقال :ال أدري ما هو الس���بب الذي جعل االنقس���ام يستمر هذا
الوقت في وقت انتهت مشاكل كبيرة على مستوى العالم.

واستحضر حمدون في السنة الدراسية الجامعية الثالثة اللقاء
ً
بي���ن الواليات المتح���دة األميركية وكوريا الش���مالية قائال :اذا
التقى األعداء األلداء فما هو مبرر عدم تحقيق المصالحة وإنهاء
االنقسام بين األشقاء؟
وي���رى حم���دون أن إنهاء االنقس���ام ليس باألمر المس���تحيل
خصوصًا مع وجود مطالبة شعبية واسعة إلنهائه.
فيما يعتبر الشاب سامي قدوره أن إنهاء االنقسام بعد  11سنة
اصبح أمرًا ممكنًا نظرًا لعدم وجود خيار آخر أمام الناس وخصوصًا
الشباب منهم.
وأضاف قدوره وهو بائع جائل إن االنقس���ام جعله بائعًا أش���به
بالمتسول في األسواق يبحث عن قوت عائلته.
وقال قدوره وهو خريج جامعي :مكاني ليس الس���وق وانما في
وظيفة تليق بش���هادتي التي قضيت سنوات من اجل الحصول
عليها.

وفاة طفل وإصابة آخر في
حادثي سير بجنين وطوباس
رام الله " -األيام" :توفي ،مساء أول من أمس ،طفل وأصيب آخر بجروح بليغة،
جراء حادثي سير منفصلين وقعا في جنين وطوباس.
وذكر بيان إلدارة العالقات العامة واإلعالم في الشرطة ،أن الطفل امير محمد
نجم البالغ من العمر  10أعوام توفي في حادث تصادم وقع في بلدة س���يريس،
جنوب جنين.
وأشار البيان إلى أن غرفة العمليات في شرطة المحافظة تلقت بالغا بوقوع حادث
تص���ادم بين مركبة ودراج���ة هوائية كان يقودها الطفل نجم في بلدة س���يريس،
م���ا أدى الى اصابته بجروح نق���ل على اثرها الى المستش���فى التركي في محافظة
طوباس ،وتوفي في المستش���فى ،حيث توجه خبراء حوادث السير في شرطة جنين
الى مكان الحادث للكشف عليه ،وتم اتخاذ االجرءات القانونية بحق السائق.
وق���ال البيان :وصل الطفل ريان بني مطر ( 4س���نوات) مصاب���ا بجروح بليغة الى
المستشفى التركي في محافظة طوباس ،ولصعوبة وضعه تم نقله الى مستشفى
الرازي في مدينة جنين ،حيث تبين أنه اصيب نتيجة حادث دهس تعرض له في
بلدة طمون بمحافظة طوباس ،وتم اتخاذ االجرءات القانونية بحق السائق.
ولفت البيان إلى أن خبراء الحوادث في شرطة مرور محافظتي جنين وطوباس
فتحوا تحقيقا للوقوف على مالبسات حادثي السير.

"البيئة" تدعو لزيارة المحميات
ّ
المهددة باالستيطان
الطبيعية
رام الله " -األيام" :دعت س���لطة جودة البيئة ،إلى زيارة المحميات الطبيعية
والغابات ،لتشجيع السياحة البيئية ،والتوعية بأهمية الموارد الطبيعية التي
تمتلكها دولة فلسطين ،ولتعزيز الوجود الفلسطيني فيها ،خاصة مع التمدد
االستيطاني.
وأش���ارت س���لطة جودة البيئة ،في بي���ان صحافي ،أمس ،إل���ى أن المحميات
الطبيعي���ة ّ
تعد أحد مكون���ات عناصر التراث الطبيعي ،ضم���ن جملة مكونات
ثقافية ،واجتماعية يتميز بها المجتمع ،وزيارة المحميات وممارسة األنشطة
الترفيهية الصديقة للبيئة يشكل دافعًا لتعزيز الهوية الحضارية للمحميات.
وحثت على االلتزام بالتعليمات البيئية بعدم إشعال النيران في المحميات
والغابات ،وعدم التسبب بأي أضرار للنباتات الطبيعية ،وعدم قطفها وااللتزام
بالمحافظة على نظافة المكان وعدم ترك النفايات داخلها.
وأوضح���ت أن مجلس الوزراء اعتمد ف���ي المخطط الوطني المكاني  51محمية
طبيعية بمس���احة تقدر بـ  %9من مساحة فلس���طين والضفة وغزة ( 514كم،)²
وس���لم منه���ا  19محمية للجانب الفلس���طيني ،والباقي ال يزال تحت س���يطرة
االحتالل ،ومعظمها يقع في السفوح الشرقية.

أما الش���اب محمد زايد ويعمل س���ائق س���يارة أجرة فقد حمل
ضع���ف الحركة وتراج���ع دخله الى االنقس���ام ال���ذي ولد واقعًا
اقتصاديًا قاسيًا.
وق���ال :من غير المعقول أن يبلغ دخل س���ائق أجرة طيلة اليوم
ً
اقل من ثالثين شيكال.
واعتبر زايد في آخر العش���رينات من عم���ره ان الحديث عن اي
خيار آخر غير انهاء االنقسام وتحسين الوضع االقتصادي مجرد
ذر للرماد في العيون.
ورغ���م اس���تهجانه لعدم نج���اح الوس���اطات المختلفة النهاء
االنقس���ام اال ان الشاب معتز غبن ال يزال يؤمن بإمكانية إنهائه
في كل لحظة.
وقال غب���ن وهو طالب جامعي إن كل الظروف الراهنة تش���جع
على إنهاء االنقس���ام خصوصًا األوضاع االقتصادية القاسية في
أوساط الشباب والحراك المتقطع الذي يشهده الشارع مؤخرًا.

ّ
"كريم" توفر خدماتها لمدينة روابي بأسعار مخفضة

توقيع االتفاقية.

ّ
رام الل����ه  -وقعت ش����ركة "بيتي" لالس����تثمار العقاري
المطورة لمدينة روابي ،اتفاقية تعاون مشترك مع شركة
كري����م نتوركس ذ.م.م ،الرائدة في خدمة حجز س����يارات
األجرة عبر الهاتف الذكي في الش����رق األوس����ط وشمال
أفريقي����ا ،بهدف التس����هيل من حركة س����كان المدينة
وزوارها ومساعدتهم في الوصول إليها أو مغادرتها في
أي وقت ،بشكل آمن وسريع ،خصوصًا أن المدينة تشهد
حركة كبيرة في اآلونة األخيرة.
وش����ملت االتفاقي����ة جوان����ب مختلفة ،حي����ث أتاحت
للمواطني����ن المتواجدين في مدينة روابي طلب س����يارة
أجرة منها في أي وقت ،حيث أصبحت فعالة على خارطة
تطبي����ق "كريم" بس����عر مخف����ض بمج����رد تحديد موقع
"روابي" كوجهة ينقل الس����ائق الراكب منه����ا أو إليها،
والتي أصبحت متاحة منذ هذه اللحظة.
ً
واعتب����ر أحمد الرمح����ي ،ممثال عن ش����ركة "كريم" ،أن
مدينة متط����ورة مثل رواب����ي بحاجة إلى نظ����ام متطور
يسهل حركة سكانها وزوارها ،وهذا ما توفره شركتهم
على مدار الس����اعة وبأس����رع وقت ممكن ،وبأمان يساعد
الراكب على معرفة معلومات عن السائق كما أن الشركة
ّ
تحص����ل على معلومات بس����يطة عنه حت����ى تتمكن من
تطوير خدماتها بش����كل دائم من خ��ل�ال مالحظته الذي

ً
ّ
يقدمها ،قائال :نتمنى أن تكون هذه فاتحة خير لتعاون
مستمر.
ً
وق����ال معتز خضير ،ممثال عن ش����ركة "بيت����ي" :تأتي
هذه االتفاقية س����عيًا وراء تس����هيل حركة المواطنين
ً
وتفعيال للدور التكنولوجي واستخداماته ،والذي تعتمد
عليه ش����ركة "كريم" باستخدامها لتطبيق إلكتروني عبر
الهواتف الذكية ،ما يوفر على األشخاص الوقت والمال،
مشيدًا بعمل "كريم" في فلسطين والدول األخرى العاملة
بها ،مؤكدًا أنه مهم لزوار مدينة روابي وساكنيها ،خاصة
مع اإلقبال الكبير الذي تشهده مرافقها المتنوعة.
يش����ار إلى أن "كريم" هي شركة رائدة في خدمة حجز
س����يارات األجرة الخاصة ،والت����ي تعمل لتقديم خدمات
تنقل س����ريعة ومريحة واقتصادية في متناول الجميع،
وتق����دم خدمته����ا عبر تطبي����ق "كريم" عل����ى الهواتف
الذكي����ة ،أو من خ��ل�ال موقع الش����ركة اإللكتروني ،أو عبر
االتصال بمركز خدمة الزبائن.
ُ
وتعد "كريم" من شركات "االقتصاد التشاركي" الرائدة
في المنطقة ،ومهمتها تس����هيل حياة الناس وتحسين
مستوى الحياة في المنطقة ،وخلق ماليين فرص العمل،
وهي منتش����رة في أكثر من  50مدين����ة في  12دولة من
دول الشرق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان.

