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صندوق النقد يحذر من حروب التجارة
والعمالت ويحث على إصالح القواعد العالمية
نوسا دوا (إندونيس���يا)  -رويترز :حذرت كريستين
الجارد مديرة صندوق النقد الدولي ،أمس ،الدول من
االنخراط في ح���روب التجارة والعم�ل�ات التي تلحق
الض���رر بالنمو العالمي وتعرض أطراف���ا "بريئة" غير
معنية للخطر.
وحثت الجارد خالل التدشين الرسمي لالجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في منتجع
جزيرة بالي اإلندونيس���ية على "تهدئ���ة" النزاعات
التجارية وإص�ل�اح قواعد التج���ارة العالمية بدال من
التخلي عنها.
وفرضت الواليات المتحدة والصين رسوما جمركية
متبادلة على س���لع بمئات المليارات م���ن الدوالرات
خالل األش���هر القليلة الماضية ،ما أثار قلق األسواق
المالية مع تخوف المستثمرين من أن تصاعد النزاع
التج���اري قد يؤثر س���لبا عل���ى التجارة واالس���تثمار
العالميين.
وانخفضت أس���واق األسهم في آس���يا أمس ألدنى
مس���توى في  19ش���هرا بعد أن تكبدت وول ستريت
أسوأ خسائر في ثمانية أشهر الليلة الماضية ما أدى
إلى عزوف واسع عن المخاطرة ،ألسباب منها توترات
التجارة العالمية وكذلك الزيادة السريعة في العائد
على الدوالر.
وقالت الجارد في مؤتمر صحاف���ي" :نأمل بالتأكيد
أال نتحرك ف���ي اتجاه حرب تجاري���ة أو حرب عمالت.
س���يلحق ذلك الضرر عل���ى كال الصعيدي���ن لجميع
المشاركين" ،وأضافت" :وسيكون هناك أيضا الكثير
من غير المعنيين األبري���اء" بما في ذلك الدول التي
تورد الس���لع األولي���ة والمكونات إل���ى الصين مثل
إندونيسيا.
وفي األس���ابيع األخيرة ،أبدى مسؤولو وزارة الخزانة
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األميركية قلقهم حيال ضع���ف اليوان الصيني في
الوقت الذي تعد فيه الوزارة تقريرها نصف السنوي
بشأن التالعب في العمالت.
ويته���م الرئيس األميركي دونال���د ترامب الصين
بتعمد التالعب في عملتها لكس���ب مي���زة تجارية،
وهي اتهامات تنفيها الصين باستمرار.
وشاركت الجارد في الجدل بشأن العملة اليوم وبدت
منحازة إل���ى جانب الصين ،قائل���ة إن ضعف اليوان
مقاب���ل الدوالر مدف���وع بقوة العمل���ة األميركية مع
زيادة مجلس االحتياطي االتح���ادي (البنك المركزي
األميركي) ألسعار الفائدة.
واليوان منخفض بوتيرة أقل أمام سلة عمالت.
وقالت" :دعمنا تحرك الصين صوب مرونة (العملة)
ونريد تشجيع السلطات لالستمرار على هذا المسار".
وخسر اليوان ما يزيد على ثمانية بالمئة في الفترة
بين آذار وآب عندما كان قلق السوق في ذروته ،لكنه
قلص خس���ائره في الوقت الذي كثفت فيه السلطات
إجراءات دعم.
وقال���ت الج���ارد ف���ي وقت الح���ق إنه���ا تعتقد أن
الس���لطات الصيني���ة تتخ���ذ خطوات للحف���اظ على
النمو واالس���تقرار وثقة المستثمرين في ظل النزاع
التج���اري ،لكنها بصدد عملية موازنة "معقدة" إلبقاء
وضعها المالي تحت السيطرة.
من ناحي���ة أخرى ،حذر رئيس البن���ك الدولي جيم
يون���ج كيم من تصاعد النزاع التج���اري ،قائال إنه إذا
ذهبت جمي���ع الدول إلى أقصى م���دى لتهديداتها
التجارية" :فإننا س���نرى تباطؤا واضحا في االقتصاد
وسيكون التأثير على الدول النامية كبيرا .نعمل مع
كل دولة م���ن دولنا لكي تكون مس���تعدة إذا تفاقم
األمر".

غـزة :موظفـو القطاعين الخاص واألهلي يطالبون
باإلسـراع فـي تطبيـق قانـون الضمـان االجـتمـاعي
كتب عيسى سعد الله:
رغم المالحظات على بعض بن���وده وحالة الجدل القائمة حول
تطبيق قانون الضم���ان االجتماعي ،اال ان موظفي القطاع الخاص
والمؤسسات االهلية والجمعيات في قطاع غزة يطالبون ويصرون
عل���ى تطبيقه في أس���رع وقت ممك���ن في القطاع وع���دم تأخير
تطبيقه كما يتم طرحه من قبل نشطاء في الضفة الغربية.
وي���رى هؤالء خالل أحاديث منفصلة م���ع "األيام" ،أن الزامية
وس���رعة تطبيق القانون مطلوبة بش���دة في ظ���ل معاناتهم
المتواصل���ة مع عدم وج���ود امان وظيف���ي او تقاعدي كما هو
الحال مع القطاع العام.
ً
ويطالب هؤالء بأن يتم تطبيق القانون اوال ومن ثم مناقش���ة
تحسين بنوده لضمان التطبيق.
تقول المهندسة نور حبيب الموظفة في احدى المؤسسات
االهلي���ة ان تطبي���ق قانون الضم���ان االجتماع���ي هو مطلب
لموظفي القطاع الخاص منذ فترة طويلة.
وأعلن رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان االجتماعي وزير
العمل مأمون أبو ش���هال ،أمس ،خالل مؤتم���ر صحافي عن بدء
التطبيق الفعلي لقانون الضمان االجتماعي ،اعتبارا من رواتب
شهر تشرين الثاني المقبل.
وأضافت حبيب لـ"األيام" ،ان تطبيق القانون افضل من تأخيره
حتى لو اكتنف بعض بنوده بعض الضبابية وعدم الوضوح.
وال ت���رى حبي���ب أي ضرر قد يلح���ق بالغالبي���ة العظمى من
موظف���ي القطاع الخاص ف���ي القطاع نتيج���ة تطبيق القانون
وذلك بسبب تواضع رواتبهم وعدم تمتعهم باالمن الوظيفي.
وأش���ارت حبيب ال���ى أن غياب االمن الوظيف���ي فيما يتعلق
بحقوق الموظفين في معظم المؤسس���ات االهلية والشركات
الخاص���ة بغ���زة يدف���ع باتج���اه قب���ول تطبيق القان���ون رغم
المالحظات واالعتراضات.

تنظيم سوق العمل
ويش���اركها الرأي المهن���دس رباح المص���ري الموظف في
مؤسس���ة خاصة والذي يرى ،أيضًا ،ان تطبيق القانون المدخل

الحقيقي لتنظيم س���وق العمل وعمل المؤسسات ورفع األذى
واالضطهاد عن الموظفين والعاملين في القطاع الخاص.
وأضاف المصري في أواخر العشرينيات من عمره ،انه يعمل
في المؤسس���ة منذ ثالث سنوات ولكنه ال يضمن حصوله على
حقوقه في نهاية الخدمة.
وقال المصري لـ"األيام" من السهل جدا بعد افالس المؤسسة
لظرف ما أن يحرم من حقوقه بداعي اإلفالس وهذا امر ال يمكن
ان يكون في ظل تطبيق قانون الضمان.
وش���دد المصري على ض���رورة تطبيق القانون بأس���رع وقت
ممكن.
فيما عبرت المهندس���ة بنان الحالق وهي موظفة في احدى
مؤسس���ات التش���غيل في قطاع غزة عن مخاوفها من تأجيل
تطبيق القانون او حتى الغائه.
وقال���ت لـ"األيام" انها ال ترى اي ض���رورة لهذه الهجمة رغم
اعتراضها على بعض البنود و"لكنها ال تصل إلى درجة تعطيل
أو تأجيل تطبيق القانون".
وتس���اءلت :ما هو البديل إذا لم يطبق القانون ،هل س���نبقى
تحت رحمة مزاج الش���ركات أو المؤسس���ات في القطاع والتي
تعاني من عدم استقرار مالي؟

أفضل الحلول
وأضاف���ت الح�ل�اق إن أفضل الحلول هو تطبي���ق القانون مع
االس���تمرار في التش���اور والبح���ث في تحس���ين بعض بنوده
والخاصة بمساهمة الموظف نفسه.
أما الموظف موس���ى الخالدي ويعمل في وظيفة دنيا بإحدى
المؤسس���ات ان تطبيق القانون س���يحميه على األقل من شبح
الع���وز والحاج���ة بعد وصوله الى س���ن التقاعد الس���يما وانه
س���يتقاضى الحد األدنى لألجور والذي يتساوى تقريبًا مع ما
يتقاضاه االن.
وق���ال الخالدي لـ"األيام" :لن نصل الى الميزات التي يمنحها
قان���ون التقاع���د الحكوم���ي لموظفيه و"لكن س���يكون افضل
الموجود ان يتم تطبيق القانون".
وأضاف الخالدي انه دائمًا يفكر في مس���تقبله بعد تقاعده

ش��ركات التجارة الكبرى منقس��مة بشأن
توقعات النفط مع اقتراب عقوبات إيران

الشوا خالل مشاركته في االجتماعات.

سلطة النقد تشارك في االجتماعات
السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين
بالي  -إندونيس���يا :يش���ارك محافظ س���لطة النقد
الفلس���طينية عزام الش���وا عل���ى رأس وفد مصرفي
ف���ي الفعالي���ات واالجتماع���ات الس���نوية لصندوق
النقد والبن���ك الدوليين المنعقدة ف���ي جزيرة بالي
بإندونيس���يا ،والتي تس���تمر حتى الرابع عش���ر من
الشهر الجاري.
ويضم وفد فلس���طين محمد مناص���رة مدير دائرة
الرقاب���ة والتفتيس ،وعيس���ى قس���يس مستش���ار
المحافظ للتخطيط االستراتيجي والعالقات الدولية،
وروال معلوف مدي���رة مكتب المحاف���ظ ،ووائل الفي
مدير وحدة المتابعة المالية.
وعقد الشوا صباح أمس ،اجتماعًا مثمرًا مع ستيفاني
فون فريدبورج كبيرة مسؤولي العمليات في مؤسسة
التمويل الدولية ،حيث تمت مناقش���ة طلب س���لطة
النق���د الحص���ول على مس���اعدة تقني���ة وفنية في
إنشاء شركة المدفوعات وتمويل الشركات الصغيرة
الناشئة في فلسطين في مجال التكنولوجيا المالية
( )fintechوالطاق���ة البديلة وغيرها من المش���اريع
الصغيرة.
كما ت���م عقد لقاء مع نائب رئي���س مجموعة البنك
الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا فريد
بلحاج حيث أعرب الش���وا عن ش���كره لتع���اون البنك
الدولي الدائم.
وقدم ملخص���ًا عن الوضع االقتصادي والسياس���ي
في فلس���طين وتأثير ذلك على البنوك والتي تشكل
العمود الفقري لالقتصاد الفلسطيني.
م���ن ناحيته ،أب���دى بلحاج تفهم���ه للوضع الراهن
في فلس���طين وأعلن أنه تم���ت الموافقة على زيادة
مخصصات البن���ك الدولي لدولة فلس���طين لتمويل
ودع���م البنوك والقطاع الخاص لهذا العام خاصة في
قطاعات الطاقة والمياه واألتمتة.
والتقى الشوا كال من محافظ مؤسسة النقد العربي

السعودي "ساما" أحمد الخليفي ،وميرزا أديتياسورا
نائب أول محافظ بنك اندونيسيا المركزي ،والدكتور
مي���رزا حس���ن المدي���ر التنفي���ذي وعمي���د مجلس
المديري���ن التنفيذيين لدى البن���ك الدولي ،وجهاد
أزعور مدير إدارة الش���رق األوسط وآسيا الوسطى في
صندوق النقد الدول���ي ،وأطلعهم على الجهود التي
تبذلها دولة فلس���طين لتطبيق أفضل الممارس���ات
والمعايير الدولية في مجال الرقابة المصرفية.
ومن المقرر أن يواصل الوفد اللقاءات واالجتماعات
مع عدد من القيادات المصرفي���ة العربية والدولية،
به���دف تعزيز أواصر العالق���ات الثنائية وإطالعهم
على آخر التطورات المصرفية في فلسطين.
وتناق���ش االجتماعات الس���نوية مختلف القضايا
االقتصادية ،منه���ا تباطؤ النمو االقتصادي العالمي
ومنظ���ور السياس���ات االقتصادي���ة والنقدية وأفق
التمويل لتحقيق نمو ش���امل إضافة إلى اس���تئصال
الفقر وقضايا التنمية االقتصادية.
وستبحث أيضا تسخير التكنولوجيا لتحقيق النمو
الشامل وتعزيز السياسات لتحقيق أهداف التنمية
المستدامة ال سيما في البلدان النامية ،باإلضافة إلى
مناقش���ة أوضاع اقتصاديات مبادرة الحزام والطريق
الصينية.
كم���ا س���تناقش االجتماع���ات أب���رز التحدي���ات
االقتصادية والمالية التي تواجه الصناعة المصرفية
إل���ى جانب تس���ليط الض���وء على عدد م���ن القضايا
الخاصة بإصالحات القطاع المالي العالمي ال سيما ما
يؤثر منها على األسواق الناشئة.
وسيستعرض صندوق النقد الدولي تقريره الدوري
ح���ول آف���اق االقتص���اد العالمي خ�ل�ال االجتماعات
السنوية ،حيث سيتضمن رؤى خبراء الصندوق بشأن
اتجاهات أداء االقتصاد العالمي والمخاطر المرتقبة
باإلضافة إلى آفاقه المستقبلية.

تراجع اس��تثمارات األجانب في أدوات الدين
المصري��ة إلى  14مليار دوالر الش��هر الماضي
القاهرة  -رويترز :قال أحم���د كجوك نائب وزير المالية
ُ
المص���ري في تصريحات نش���رت ،أمس ،إن اس���تثمارات
األجانب في أدوات الدي���ن الحكومي بلغت  14مليار دوالر
حتى نهاية أيلول.
يقل ذلك عن مس���توى  17.5مليار دوالر المس���جل في
نهاية حزيران ومس���توى  23.1مليار دوالر المس���جل في
نهاية آذار .2018
تصريح���ات نائ���ب الوزي���ر نقلته���ا نش���رة انتربرايز
اإللكترونية ،ولم يرد كجوك على رسائل من رويترز للتأكد
من صحة األرقام.

كان ق���رار البنك المركزي تحرير س���عر ص���رف العملة
المحلية في تش���رين الثاني  ،2016والذي نتج عنه فقدان
الجني���ه نصف قيمته ،س���اهم ف���ي إنع���اش التدفقات
األجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية المصرية.
وأضاف كجوك في تصريحاته المنشورة أمس ،أن وزارة
المالية "س���تركز على إصدار السندات األطول أجال بداية
من العام الجاري".
وألغت مصر في وقت س���ابق عدة عطاءات لبيع سندات
الخزانة بس���بب العوائد المرتفع���ة المطلوبة من البنوك
والمستثمرين.

لندن -رويترز :قالت كبرى شركات التجارة في العالم ،امس ،إنها تتوقع أال تنخفض
أس����عار النفط عن  65دوالرا للبرميل ،وربما تتجاوز  100دوالر العام القادم ،في الوقت
الذي تتس����بب فيه العقوبات األميركية عل����ى إيران في انخفاض صادرات طهران من
الخام.
ُويظه����ر نطاق وجهات النظر ع����دم تيقن حاد بين كبار الالعبي����ن في القطاع حول
التوقع����ات ،نظرا إلعادة فرض العقوبات على إي����ران ،والتوقعات بتباطؤ االقتصادات
والطلب على الطاقة في  ،2019وهو ما قد يؤدي إلى تقلبات في التجارة.
وارتفع النفط هذا العام بفعل توقعات بأن العقوبات ،التي يبدأ تطبيقها في الرابع
من تشرين الثاني ،ستقيد اإلمدادات من خالل تقليص الشحنات من إيران ،ثالث أكبر
منتج للخام في منظمة أوبك.
وبلغ خام برنت األسبوع الماضي  86.74دوالر للبرميل ،وهو أعلى سعر له منذ .2014
وقال جيريمي وي����ر الرئيس التنفيذي لترافيجورا خالل مؤتم����ر النفط والمال في
لندن إنه لن يفاجأ إذا تجاوز النفط  100دوالر للبرميل العام القادم.
وقال أليكس بيرد الرئيس التنفيذي للنفط والغاز لدى جلينكور خالل المؤتمر ذاته
إنه يتوقع أن يبلغ سعر النفط في األجل المتوسط بين  85و 90دوالرا للبرميل نظرا ألن
الس����حب من مخزونات النفط االستراتيجية للواليات المتحدة يبدو احتماال مستبعدا
وسيكون أثره محدودا في جميع األحوال.
وأضاف بيرد "اعتقد أن العقوبات ستكون قاسية جدا .ستكون اإلعفاءات ،إن ُوجدت،
محدودة للغاية...ال أرى أي نهاية لها إذ إن الهدف هو تغيير النظام في  .2019ال أرى
أي شيء يمكن أن يؤثر على أسعار النفط بشدة في االتجاه النزولي".
واس����تكمل "آلية الس����داد األوروبية ال تحمي����ك إن كنت تس����تخدم النظام المالي
األميركي".
وقال بيرد إن قيود البنية التحتية األميركية س����تحد من صادرات الخام األمريكية
الت����ي كان من الممكن أن تعوض النقص لوال تلك القي����ود بينما تضيف طاقة إنتاج
التكرير الجديدة في عام  2019المزيد من الضغوط.
لكن تجارا قالوا إنهم يتوقعون أن يدعم تضرر الطلب بعض الش����يء في األس����واق
الناشئة الحد من ارتفاع أسعار النفط.
لكن ف����ي  ،2019تقول توقعات جهات مثل وكالة الطاقة الدولية إن أزمة األس����واق
الناشئة والنزاعات التجارية قد تؤثر سلبا على الطلب العالمي بينما يتعزز المعروض
جراء زيادة اإلنتاج من خارج أوبك.
وقال توربجورن تورنكفيس����ت الرئيس التنفيذي لجانفور إنه يتوقع أس����عارا أقل
الع����ام القادم عند ما يت����راوح بين  70و 75دوالرا للبرميل مش����يرا إلى تباطؤ في نمو
الطلب وإمدادات كافية في السوق.
وأضاف "ستكون هناك بعض الصادرات اإليرانية لكن الكمية ستعتمد على السعر.
إذا ارتفع النفط إلى  100دوالر للبرميل إذا ستكون هناك إعفاءات .إذا ظل عند نحو 80
دوالرا للبرميل فلن تكون هناك إعفاءات".
وكان لفيتول وبي.بي رؤى أكثر تشاؤما.
وتوق����ع إيان تيل����ور رئيس مجلس إدارة فيتول أن يس����جل س����عر النفط  65دوالرا
للبرميل.
وقال "خفضنا توقعاتنا لنمو الطلب في العامين الحالي والمقبل...اعتقد أن القضية
الوحي����دة هي :هل س����ينجح خط األنابيب األمريكي في (ح����وض) برميان في تحقيق
زيادة ضخمة في النصف الثاني من ."2019

خامنئي يطالب المسؤولين
اإليرانيين بحل األزمة االقتصادية
دبي -رويترز :ذكرت وكالة فارس لألنباء ،أمس ،أن الزعيم األعلى اإليراني آية الله
علي خامنئي طلب من المس���ؤولين التوصل س���ريعًا إلى حلول للتغلب على األزمة
التي سببتها العقوبات االقتصادية األميركية.
ونقلت فارس عنه قوله لمس���ؤولين الليلة الماضية "ليس هناك أزمة أو مش���اكل
في البلد ال يمكن حلها ...يجب على المس���ؤولين التوص���ل إلى حلول للتغلب على
المصاعب االقتصادية القائمة وإصابة العدو بخيبة أمل بحلها".
وأضاف "بالوحدة يمكننا التغلب على كل األزمات".
وقال خامنئي أيضا إن إيران يمكنها مقاومة ضغط العقوبات األميركية باالعتماد
على مواردها الطبيعية والبشرية.
وفي أيار انس���حب الرئيس األميركي دونالد ترامب م���ن االتفاق النووي الدولي
الموق���ع ع���ام  2015والذي يهدف إل���ى تقليص برنامج إيران الن���ووي وأعاد فرض
العقوبات على طهران في آب.
ويعت���زم ترامب فرض عقوبات أكثر صرامة في نوفمبر على قطاع النفط والقطاع
المصرفي اإليرانيين.
وخس���رت العملة اإليرانية الريال  70بالمئة من قيمتها أمام الدوالر منذ نيسان
الماضي.

أو حت���ى قبل ذل���ك في ظل غياب أي ضامن لمس���تقبله وامنه
الوظيفي والتقاعدي.
واعتب���ر الخالدي في منتص���ف الثالثينيات م���ن عمره انه
يخشى اذا لم يطبق القانون ان ينتهي به المطاف كما انتهى
بمن عملوا من قبله في المؤسسات والشركات الخاصة والذين
اصبحوا يعتمدون بش���كل أساس���ي على بع���ض األموال التي
تمنحها وزارة التنمية االجتماعية على فترات متباعدة.
اما الصحافي يوسف الرزي ويعمل في مؤسسة خاصة فرأى
ان تطبيق القانون يناس���به ويناس���ب نظ���راءه العاملين في
هذا القطاع ،داعيًا الى اإلس���راع في تطبيقه بقطاع غزة اسوة
بالضفة الغربية.
وعبر عن خش���يته من تأخي���ر تطبيق القانون ف���ي القطاع
بس���بب الظروف السياس���ية ،داعيًا المس���ؤولين ف���ي القطاع
ال���ى عدم عرقل���ة تطبيق���ه ،خصوصًا وانه س���يوفر على االف
الموظفي���ن العاملي���ن في المؤسس���ات والش���ركات الخاصة
اللجوء الى المحاكم لفض نزاعات مالية مع أصحاب الش���ركات
والمؤسسات االهلية التي تنكر الكثير منها لحقوق العاملين
بدواع اقتصادية ومادية.
ٍ
واعتب���ر الرزي خ�ل�ال حديث لـ"األيام" ان تحصيل مؤسس���ة
الضمان لحقوق العمال بش���كل دوري شهري سيشكل ضامنا
لحقوق العاملين في المؤسسات والشركات غير المنظمة.
م���ن جانبه يؤك���د مدي���ر مكتب الصن���دوق الفلس���طيني
للتش���غيل في قطاع غزة المهندس محمد أب���و زعيتر أهمية
تطبيق القانون فورًا في قط���اع غزة كونه قانونًا وطنيًا يحفظ
حقوق العمال والموظفين في القطاع الخاص.
وقال أبو زعيتر لـ"األيام" إن مؤسسته ستباشر فورًا في حفظ
حقوق عامليها في قطاع غزة والتنسيب لمؤسسة الضمان.
وش���دد أبو زعيت���ر على أن عمل جميع المؤسس���ات يجب أن
ينصب في اتج���اه ضمان حقوق العاملي���ن والموظفين وهذا
واجب قانوني واخالقي على المؤسسات.
ودع���ا أبو زعيتر ال���ى عدم جعل الخالف ح���ول بعض البنود
س���ببًا في تأخير تطبيق القانون وخصوصًا في القطاع ،مطالبًا
بتسهيل عمل المؤسسة في كل مكان.

الخليل :س��يل "واد أبو السمن" كارثة بيئية وصحية منذ عقود
الخليل " -وفا" :يعتبر س���يل "واد الس���من" جنوب الخليل ،مكرهة
ً
صحية وبيئية ،ويش���ق طريقه منذ عقود محمال بالمياه العادمة وربو
مناشير المحاجر ومخلفات المس���توطنات ،بطول  49كيلومترا ،مرورا
بمدينة الخليل وبلدات يطا والسموع وبني نعيم والظاهرية وغيرها
ً
من التجمعات الس���كانية ،وص���وال إلى النقب داخ���ل الخط األخضر
جنوبًا ،تاركًا على جنباته أراضي مليئة بنواقل األمراض والحش���رات
والروائح الكريهة.
ويروي محمد الش���واهين ،الذي يقيم على بعد عشرات األمتار من
هذا السيل الذي يعبر أرضه في بلدة يطا ،معاناته المتواصلة ،حيث
الروائح الكريهة تنبعث في األجواء.
يقول الشواهين" :هذا السيل أصبح واقعا مريرا في حياتنا نحاول
التعاي���ش بجواره رغما عنا ،ت���اركا آثارا صحية عل���ى أبنائنا ،وأخرى
سلبية على أرضنا التي أصبحت قاحلة".
ويضيف :مش���كلة الس���يل تتفاقم في فصل الشتاء مع فيضانه،
ً
حامال المج���اري الملوثة على امتداد كبير من الس���هول القريبة له،
مخربًا األرض بالس���موم التي ترسو على س���طحها ،كما تتسرب هذه
المياه العادمة المحملة بربو مناش���ير الحجر ومخلفات دباغة الجلود
والقاذورات إلى بئر الريحية التي تغذي بلدة يطا والريحية وعددا من
التجمعات السكانية بالمياه المنزلية.
ويأمل الشواهين كغيره من السكان بوضع حل لهذه الكارثة التي
كثرت الوعود لحلها منذ عشرات السنوات واستكمال سقفه ،أو إيجاد
محطة مركزية لمعالجة هذه المياه العادمة.
وأوضح رئيس قس���م محطة المياه العادم���ة والمخلفات الصناعية
في بلدية الخليل ،مروان األخضر ،أن مش���كلة سيل أبو السمن قديمة
وبحاجة الى حل جذري ،من خالل تكاتف الجهود بين البلديات والغرف
التجاري���ة ومديريات الزراع���ة والبيئة والقطاع الخاص ،ومؤسس���ات
دولية ش���ريكة وداعمة ،مبينًا أن ما يزيد ه���ذه الكارثة هو ضخ الربو
الذي ينتج عن مناشير الحجر الى هذا السيل الذي ينطلق من منطقة
الحيلة في منطقة الفحص بمدينة الخليل ،الى جانب المياه العادمة
من داخل البؤر االستيطانية المقامة على أراضي مدينة الخليل.
وأش���ار األخضر إلى أن منطقة الفحص تعتبر أكبر تجمع لمناشير
الحجر بالضفة ،وتنتج بش���كل يوم���ي  500متر مكعب من ربو الحجر،
ينقل غالبيتها إلى س���يل واد ابو السمن عبر صهاريج كبيرة ،ما يزيد
من نسبة األخطار على البيئة واألراضي الزراعية.
وأفشلت سلطات االحتالل مخططًا لبلدية الخليل والغرفة التجارية
التي أوجدت مكبًا لهذه الروبة ،بمس���احة  20دونما في منطقة بيرين
شرق الخليل ،بس���عة استيعابية كبيرة ،وتم استصدار كافة األوراق
الثبوتية وإج���راءات النقل بالموافقة مع الجانب اإلس���رائيلي ،الذي
تخلف فيما بع���د وألغى االتفاقية بذريعة أن هذه المنطقة خاضعة
للسيطرة اإلسرائيلية وحجج واهية أخرى.
والتخلص من النفايات الصناعية في مدينة الخليل بطرق عصرية،

وعدم ضخها في الس���يل ،بحاجة الى تكاليف عالية ،حيث بلغت قبل
س���نوات التكلفة الس���نوية  30مليون دوالر ضمن مش���روع دعمته
الوكالة األميركية للتنمية الدولية لمدة عام.
م���ن جهته ،قال مدير زراع���ة يطا إياد فرج الل���ه ،إن األضرار التي
لحق���ت بالقط���اع الزراعي في بلدة يطا التي يمتد الس���يل على طول
 13كيلومت���را من أراضيها تعتبر كارثية ،وخلف الس���يل اآلالف من
الدونمات الزراعية أصبحت فارغة بعد أن كانت أراضي خصبة تساهم
بنس���بة كبيرة من اإلنتاج الزراعي المتنوع ،كما يتسبب بالعديد من
األمراض التي ظهرت على الثروة الحيوانية.
بدوره���ا ،طالب���ت المديرة التنفيذية لمؤسس���ة "ايكو فلس���طين
للمش���اريع البيئية والمائية" ندى مجدالني ،بضرورة تنظيم حمالت
توعية لمخاطر هذه السيول العابرة الحدود ،وتشكيل حمالت ضغط
ومناصرة للوصول الى صناع الق���رار والتأثير على المجالس المحلية
والبلدية لوقف ه���ذه المعاناة وايجاد الحلول لها للحفاظ على صحة
االنسان وبيئته.
وأكدت مجدالن���ي أهمية إقام���ة محطة معالجة للمي���اه العادمة
لس���يل واد أبو السمن ،الذي يصل الى محطة معالجة شوكه بالجانب
المحتل ،حيث تقوم س���لطات االحتالل بخص���م الماليين من العوائد
المالية للس���لطة الوطنية جراء معالجتها للمياه العادمة المتدفقة
من س���يل ابو الس���من ،الذي ينقل ايضا مخلفات المس���توطنات في
مدينة الخليل.
أما رئيس بلدية يط���ا إبراهيم ابو زهرة ،فقال إن بلدية يطا تعمل
على إيجاد الحلول لهذه الكارثة المتواصلة ،وان اجتماعات ولقاءات
عدي���دة عقدت بالش���راكة مع مختلف المؤسس���ات وال���وزرات ذات
العالقة بحضور البنك الدولي ،وتم االتفاق على تنفيذ مشروع إلقامة
محط���ة لمعالجة المياه العادمة التي ينقلها الس���يل ،بتكلفة تزيد
على  50مليون دوالر ،والمشروع بصدد التنفيذ بعد توفير  150دونمًا،
وذلك بعد استكمال اإلجراءات وطرح العطاءات للتنفيذ.
وأش���ار مدير تجمع الحجر والرخام في غرفة تجارة وصناعة الخليل
عب���د الرحمن صوايفة إلى مش���كلة مخلفات المناش���ير في محافظة
الخليل ،وأثرها على البيئ���ة والمواطن ،آمال بالعمل بجدية وتكاملية
ما بين المؤسسات الرس���مية واألهلية للتخلص منها بشكل حديث
وطرق عصرية بعي���دا عن ضخها بمجرى الس���يل ،الفتًا إلى التكلفة
العالية للتخلص منها.
وكش���ف صوايفة عن عدة دراس���ات وأبحاث جرت الستخدام الربو
أو الروبة في مواد اإلنش���اء ،كالدهان ،والبالستيك ،والخرسانة ،وذلك
بعد معالجتها وإخضاعها لعملية معالجة خاصة.
ورف���ع العديد من المواطني���ن ،خالل األع���وام الماضية ،مطالبهم
ل���وزارة الصحة والجهات المختصة في هذه القضية ،لمس���اعدتهم
للتغل���ب على هذه المش���كلة التي تؤثر س���لبًا عل���ى حياتهم ،وتم
وعدهم بإيجاد حلول ،لكن دون تنفيذ فعلي على أرض الواقع.

"مس��لماني هوم" تس��تضيف نقابة موظفي
"الق��دس المفتوحة" بمعرضه��ا في طولكرم
رام الله  -اس���تضافت شركة مس���لماني هوم نقابة موظفي
جامع���ة القدس المفتوحة في طولك���رم ورئيس فرع الجامعة
الدكتور سالم س�ل�امة ولفيف من األساتذة والمحاضرين في
معرضه���ا بطولكرم ،وتخل���ل الفعالية جول���ة داخل المعرض
وتعريف بخدمات مسلماني هوم وآخر المنتجات التي وصلت
حديثا لدى الش���ركة ،إضافة لمجموعة من المسابقات وتوزيع
للهدايا والجوائز ،وحضر الفعالية منتسبو النقابة وعائالتهم
بأجواء مليئة بالفرح والسعادة.
من جهت���ه ش���كر الدكتور محم���ود حجازي رئي���س نقابة
العاملين فرع طولكرم ش���ركة مس���لماني هوم على اهتمامها
وتعاونها مع النقابة بش���كل خاص ومع النقابات والش���ركات
الوطنية بش���كل عام ،وأك���د أهمية هذا الدع���م الذي تقدمه
مس���لماني هوم داعيا بذلك باقي الشركات للتوجه نحو هذه
االس���تراتيجية التي من ش���أنها تدعيم وتقوي���ة االقتصاد
الوطني الفلسطيني.
بدوره أفاد الس���يد بشير المس���لماني ُمدير إدارة المبيعات
بأن الفعالية هدفت لتعزيز سبل التعاون والتواصل مع أعضاء
النقابة ،وأن الفعالية القت نجاحا ورضى من الحضور ،حيث إن

شركة مسلماني هوم تسعى دائما لتعزيز الشراكة والتعاون
مع ُمختلف ُ
المؤسس���ات والنقابات والجمعيات الفلس���طينية
ُ
وتسعى بش���كل متواصل لتوطيد العالقة معهم بما ينسجم
مع ُرؤية الشركة ومسؤولياتها تجاه ُ
المؤسسات الوطنية.
يذك���ر أن اتفاقية تعاون وقعت مس���بقا بين نقابة موظفي
جامعة القدس المفتوحة وش���ركة مسلماني هوم من شأنها
تقديم مجموعة م���ن الميزات والتس���هيالت المالية ألعضاء
النقابة في جميع فروعها المنتش���رة بالضفة ،وتعتبر شبكة
ُ
معارض مس���لماني هوم امتدادًا لمجموعة مس���لماني كبرى
الش���ركات الفلس���طينية في مجال اس���تيراد وتسويق أجود
األجه���زة الكهربائية وأفخم األدوات المنزلية ،والحاصلة على
وكاالت لكبرى العالمات التجارية العالمية ،وهي:
Samsung, Lofra, Ariston, Whirlpool, Bompani,
TurboAir, Elica, Tefal, Moulinex, Babyliss, Babyliss
PRO, Rowenta, Krups, Luminarc, Pyrex, Zwilling,
.Staub, OXO, Tescoma, Ocean, Home Market
حيث تنتش���ر ش���بكة معارض مس���لماني هوم في كل من
طولكرم ،نابلس ،الخليل ،والقدس.

