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توجه لوضع سقف أعلى ألسعارها

"الزراعة" :مشكلة نقص الدواجن وارتفاع
ً
أسعارها ستجد حال قبل حلول رمضان المقبل
رام الل���ه " -وف���ا" :أكدت وزارة
الزراعة ،أمس ،أن مشكلة نقص
الدواج���ن وارتف���اع أس���عارها
ف���ي الس���وق المحلية س���تجد
ح�ل�ا قب���ل حلول ش���هر رمضان
المبارك ،في حين تتجه الوزارة
س���ريعا باالتف���اق م���ع وزارة
االقتصاد الوطني ولجان حماية
المس���تهلك على وضع س���قف
أعلى ألسعاره.
جاءت ه���ذه التصريحات على
لس���ان المكلف م���ن قبل وزارته
بالتصريح ف���ي الموضوع طارق
أبو لب���ن لـ"وفا" ،وق���ال" :نعمل
على سياس���ة لتوفي���ر الدجاج
بأسعار عادلة من خالل مسارين،
األول بالتع���اون م���ع وزارة
االقتصاد الوطني ولجان حماية
المس���تهلك بوض���ع ح���د أعلى
ً
للس���عر وهو  18ش���يكال لكيلو
الدج���اج المنظ���ف ،وحوالي 13
شيكل للدجاج بريشه ،وبحيث ال
يتعارض مع فكرة استمرار عمل
القطاع" .
وأضاف :المس����ار الثاني الذي
نعم����ل علي����ه توفي����ر الدج����اج
للمس����تهلك في رمضان خاصة
وأن����ه مص����در البروتي����ن األول
للمواط����ن ،ونح����ن ن����درس آلية
إلدخاله واستيراده من إسرائيل
بس����عر مقب����ول وج����ودة معينة
حسب احتياج كل محافظة.
وأض����اف "س����تعمل ال����وزارة
لحل الموضوع م����ن خالل العودة
باإلنت����اج لس����ابق عه����ده ،حيث
كان إنتاجن����ا يغط����ي احتياجنا
بالكام����ل ،ولك����ن اله����زات التي
تعرض لها ه����ذا القطاع متأثرا
بتقلب����ات الس����وق العالمي منذ
نهاية الع����ام  2012حتى اليوم

أثرت عل����ى إنتاجه بحي����ث لم يعد
يكفي س����وى  %50م����ن احتياجات
السوق".
وفسر أبو لبن أسباب تراجع اإلنتاج
وع����زاه إل����ى االرتف����اع في أس����عار
األمهات بنسبة  %30وارتفاع أسعار
الص����وص بنس����بة  ،%50حيث وصل
سعر الصوص إلى  5شواكل مترافقا
مع ارتفاع عالمي في أسعار األعالف،
وهو ما دفع المزارعين إلى تخفيض
إنتاجهم بس����بب ارتف����اع معدالت
أسعار اإلنتاج من الصوص والبيض
وأمهات الدجاج'.
وأضاف "انعكس هذا األمر بشكل
واضح على أس����عار الدج����اج الالحم
بس����بب أن  %70من بي����ض التفريخ

يتح����ول إلى دجاج الح����م ،وأدى إلى
تراجع الطاق����ة اإلنتاجية للمفرخات
بنس����بة  %50حي����ث كن����ا ننتج 7.2
ملي����ون بيضة في الش����هر لنتراجع
إلى  3.3مليون بيضة".
وق����ال "نتوج����ه لتوفي����ر البيض
الالزم لعم����ل المفرخ����ات بما يوفر
لنا العودة لطاقتن����ا اإلنتاجية ،ولن
نس����مح بإدخ����ال بيض يرفع س����عر
الدواجن ،رغم أن المؤش����رات تشير
إلى ارتفاع األسعار عالميا".
وأش����ار إل����ى أن الس����وق المحلي
يحتاج  2.5مليون من أمهات الدجاج
ش����هريا ،واحتياجن����ا الفعلي يصل
إلى  5ماليين طير سنويا ،لذلك كان
عندنا فائض قبل هذه األزمة.

وي����رى رئي����س مجل����س الدواجن
حلمي حن����ون أن العودة باإلنتاج لما
كان عليه الحال لن تكون قبل شهر
أيل����ول المقب����ل ،ألن تربية األمهات
تحت����اج إل����ى س����تة أش����هر ،مع أن
المعلومات المتوفرة لدينا أن بيض
التفقيس في عمر يوم غير متوفرة
عندنا وفي إسرائيل.
وأعاد األزمة ف����ي ارتفاع الدواجن
للنق����ص ف����ي اإلنت����اج وال����ذي كنا
نغطيه من إس����رائيل والتي تشهد
بدورها نقصا شديدا في اإلنتاج.
ويعتق����د حن����ون أن هن����اك
إمكاني����ات لتخفي����ض األس����عار
وتحديدها ألن تكلفة كيلو الدجاج
المنظف  12ش����يقال عل����ى المزارع،

"حماية المستهلك" :مشكلة االرتفاع في أسعار
الدواجن ال تحتمل االنتظار حتى رمضان المقبل

رام الل���ه ـ "االيام" :أكد صالح هني���ة رئيس جمعية
حماية المس���تهلك ،أن االرتفاع في اس���عار الدواجن
الالحم والحي في الس���وق المحلية ،ال يحتمل أس���بوعًا
إضافيًا ،وليس ثالثة أو أربعة اشهر قادمة كما صرحت
بذلك وزارة الزراعة.
وأكد هنية خالل لقائه وفدًا من المواطنين المحتجين
على ارتفاع اس���عار الدواجن في مق���ر جمعية حماية
المستهلك في محافظة رام الله والبيرة ،ضرورة قيام
حكومة تيس���ير االعمال بتدخل فوري من أجل حماية
المستهلك من االرتفاع الحاد في اسعار الدواجن.
واض���اف هنية :إن هناك دورًا يج���ب أن تقوم به وزارة
الزراع���ة ووزارة االقتصاد الوطني ،وهو ليس دورًا تطوعيا
بل هو من صميم عمل وزارتي االقتصاد الوطني والزراعة.
وأضاف هني���ة :إن قط���اع المقاوالت ومصان���ع الباطون
واإلنشاءات ما زال يعاني من اثار العجز عن توفير الكميات
المطلوبة من االسمنت للسوق المحلية وعدم التدخل بحل
ابداعي لهذا القطاع ،وما نش���هده الي���وم ،هو تكرار لذات
التجربة في التعاطي مع ارتفاع اسعار الدواجن التي تمس

الفقراء ومحدودي الدخل بشكل أساسي.
ودع���ا الوفد جمعية حماية المس���تهلك إلى التدخل
ل���دى جهات االختص���اص من أجل لجم ارتفاع اس���عار
الدواجن وتوفير بدائل بالسعر األصلي ،وعدم التعاطي
مع خيارات حكومية تتأقلم مع االرتفاع الجاري ،خصوصا
أن حديث���ا يدور عن توجه حكومي بتحديد الحد االدنى
ً
لسعر بيع الدواجن للمستهلك بـ  18شيكال.
واتفق خالل اللقاء على تش���كيل لجنة متابعة لهذا
الملف م���ن الجمعية وم���ن المواطني���ن بحيث تجري
المتابعة لدى جهات االختصاص ،ودعوا إلى استقاللية
قطاع تربية الدواجن عن السوق اإلسرائيلية وتقلباتها
ومواسمها.
وكان وفد من جمعية حماية المس���تهلك قام بجولة
ميدانية في الس���وق وتاب���ع م���ع وزارات االختصاص
والمس���الخ الكب���رى واصحاب مح�ل�ات بي���ع الدواجن
والمعاط���ات لدراس���ة الوض���ع ميداني���ا ،خصوصا أن
االسعار باتت مبالغًا فيها بش���كل تجاوز الحد االدنى
ً
ً
المقر بـ  15شيكال ووصل إلى  20شيكال.

وان نس����ب الربح عالي����ة ،الفتا
الى إعداد المجلس دراس����ة عن
تكلفة اإلنتاج بينت أن المزارع
يس����تعيد تكلف����ة اإلنتاج من
أرباح السنة األولى.
وأشار حنون إلى معاناة السوق
الفلس����طيني ف����ي الس����ابق من
سياس����ات اإلغراق اإلس����رائيلي،
عازي����ا ذل����ك "آللي����ات اإلنت����اج
اإلس����رائيلي والت����ي وصفه����ا
بالمتكاملة" ،موضحا أن "الحلقة
النهائية م����ن اإلنتاج عندنا هي
الدج����اج الح����ي ،بينم����ا الحلقة
األخيرة في اإلنتاج اإلس����رائيلي
هي الدجاج المذبوح ،والفرق بين
هاتين المرحلتين في إسرائيل
كبي����ر حي����ث يت����م االنتقال من
حلق����ة إلى أخ����رى ف����ي اإلنتاج
بسعر التكلفة والربح في الحلقة
النهائية".
ولف����ت حنون إل����ى "ان انتاجنا
من بي����ض التفقيس يصل فقط
 %60-50من حاجتنا ،ونس����تورد
الباقي من تركي����ا وأميركا ،بعد
أن توقفت إسرائيل عن تزويدنا
بها ألن إنتاجها ال يكفيها".
ويق����ول حن����ون "االس����تثمار
ف����ي إنت����اج بي����ض التفقي����س
مكل����ف للغاية ،وإنت����اج  60ألف
م����ن أمه����ات الدج����اج يحت����اج
الس����تثمار يصل إل����ى  3ماليين
دوالر ،عل����ى الرغم م����ن انه مربح
ومغر ،ومن اس����تثمر هذا العام
حس����ب دراس����اتنا في إنتاج 30
ألف بيضة تفقيس حقق أرباحا
وصلت إلى  2مليون دوالر".
وأض����اف "ال يوجد أمامنا طريق
للحفاظ على األس����عار إال بزيادة
االستثمار في هذا القطاع لفترة
معينة لتغطية احتياجاتنا".

غزة :الحكومة المقالة تسمح باستيراد المركبات من مصر عبر أنفاق التهريب
كتب حامد جاد:
أعل���ن وزير النق���ل والمواصالت في
الحكومة المقالة أس���امة العيس���وي
أن وزارت���ه س���محت ،مؤخ���را ،لتج���ار
ومس���توردي المركب���ات المس���جلين
لديها باستيراد المركبات عبر الجانب
المصري "عبر أنفاق التهريب" ،شريطة
ً
أن يك���ون التاجر حاص�ل�ا على رخصة
تجارة المركبات من الوزارة وش���هادة
التعامل بالتج���ارة الخارجية من وزارة
االقتص���اد التابعة للحكوم���ة المقالة
ذاتها وحصوله على إذن لالستيراد.
وج���اءت تصريحات العيس���وي بعد

يومين م���ن تصريح���ات أدل���ى بها لـ
"األي���ام" زي���اد الظاظ���ا نائ���ب رئيس
الحكوم���ة المقالة أش���ار فيه���ا إلى أن
حكومت���ه ق���ررت فت���ح المج���ال أمام
تجار ومس���توردي المركب���ات ليقوموا
بأنفسهم باستيراد المركبات من مصر
دون تدخ���ل م���ن صندوق االس���تثمار
ال���ذي تدي���ره الحكوم���ة المقالة منذ
العام الماضي ،وتقوم من خالله بتوريد
المركب���ات عب���ر األنفاق إل���ى غزة منذ
قراب���ة عام مض���ى ،لتتي���ح بذلك أمام
المس���توردين فرصة إدخال المركبات
إلى غزة دون تدخل من إدارة الصندوق.
وقال العيس���وي في بيان صحافي

تلقت "األيام" نسخة عنه ،أمس ،إنه
سيكون بإمكان التجار والمستوردين
م���ن اآلن فصاعدًا اس���تيراد مركبات
من الجان���ب المصري وف���ق اآلليات
الت���ي أعدته���ا وزارة المواص�ل�ات
لذل���ك ،مضيفا أن في إم���كان التجار
المس���جلين ل���دى الوزارة اس���تيراد
المركبات ش���ريطة أن يك���ون التاجر
ً
حاصال على رخص���ة تجارة المركبات
من الوزارة وشهادة التعامل بالتجارة
الخارجية من وزارة االقتصاد الوطني
وحصوله على إذن استيراد منها.
ولف���ت العيس���وي ال���ى أن وزارته
اش���ترطت على المس���تورد أن يقدم

ديوان الموظفين يشارك في شرم الشيخ بمؤتمر
الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية اإلدارية
رام الل���ه ـ "األي���ام" :ش���ارك دي���وان
الموظفين العام ،أمس ،في مدينة ش���رم
الشيخ ،بأعمال مؤتمر الدورة االستثنائية
للجمعي���ة العمومية للمنظم���ة العربية
للتنمية االدارية ،الذي يشارك فيه وزراء
وخبراء الخدم���ة المدنية من كافة الدول
العربية على مدار يومين متتاليين.
وض���م وفد فلس���طين رئي���س ديوان
الموظفين العام موسى ابو زيد ،وعدد من
الموظفين.
ويناق����ش المؤتم����ر رؤي����ة تطوير عمل
المنظم����ة العربي����ة للتنمي����ة االداري����ة،
وترشيحات الدول العربية لوظيفة المدير
العام المساعد للمنظمة وطلب جمهورية
جيبوت����ي باالنضمام الى عضوية المنظمة
وتقرير هيئة الرقابة والتدقيق الخارجية
عن اعمال المنظمة لعام .2012
وقدم رئيس دي���وان الموظفين العام
عدد م���ن المقترح���ات التطويرية لعمل
المنظم���ة العربي���ة للتنمي���ة االدارية،
ضم���ت قي���ام المنظمة بعم���ل حصر او
دليل لمعاهد التنمية اإلدارية والتطوير

أبو زيد خالل مشاركته في المؤتمر ،أمس.

والتدري���ب في القطاع الع���ام وان أمكن
أيضا في القطاع الخاص لتعزيز التواصل
بينهم���ا وتبادل الخب���رات والمنهجيات
واآللي���ات للتدريب والتطوير فيما بينها
بشكل أكثر فعالية.
وش���دد اب���و زيد عل���ى التركي���ز أكثر
لتعزيز أدوات واليات ومؤش���رات قياس
األداء الفردي والمؤسسي كونه األساس
في تحدي���د االحتياجات التدريبية التي
تتطل���ب برامج ف���ي التطوي���ر والتنمية
اإلدارية ،اضافة ال���ى التركيز على برامج

تع���زز ثقاف���ة الخدمة المدني���ة ونظرة
المجتمع للموظف العام ونظرة الموظف
العام للمجتمع ومتلق���ي الخدمة بحيث
يس���اهم ذلك في تعزيز ثقافة االحترام
والشفافية والوالء واالنتماء وغيرها.
وأكد اب���و زي���د ض���رورة التركيز على
برامج مكافحة الفس���اد كونها من األمور
الحديث���ة الت���ي ط���رأت عل���ى الخدمة
المدني���ة ،وتش���جيع االعض���اء للتوجه
للتدريب العملي لمواردها البش���رية من
خالل حاالت عملية من واقعها االداري.

كفالة بنكية بقيم���ة  200ألف دوالر
تودع في حساب بنكي خاص لضمان
التزام���ه بموجب إق���رار عدلي ووفق
القانون بالمواصفات المتبناة ،وبين
أن من ضمن الشروط الواجب توافرها
في اس���تيراد المركب���ة أن تكون من
إنتاج الس���نة وتكون صفر كيلو ,وأن
تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة
لدى الوزارة ,وأن يك���ون لدى التاجر
اتفاقية لبيع المركبات مع منتجها أو
وكيل المنتج أو المستورد.
وأكدت الوزارة أهمية تقديم كافة
المس���تندات والمواصفات للمركبة
المراد اس���تيرادها قبل إدخالها إلى

القطاع،وأن يقدم المس���تورد تعهدا
بتوريد قطع غيار لهذه المركبات من
تاريخ دخ���ول أول دفعة ولمدة ثالث
سنوات ,وأن يكون لديه كراج خدمة
مركزي صدر بش���أنه رخصة حس���ب
القان���ون أو تعاقد مع ورش���ة صيانة
مختصة ومرخصة حسب األصول.
وبينت أنه يجب اس���تيفاء الرسوم
الجمركية مسبقًا " "%25من المركبات
المراد اس���تيرادها قبل إدخالها إلى
قطاع غزة ،مؤك���دة أن من حقها في
حال مخالفة المس���توردين والتجار
له���ذا الق���رار اتخ���اذ اإلج���راءات
القانونية الالزمة بحق المخالفين.

ميدفيديف يحذر من مخاطر التباطؤ
االقتصادي العالمي على االقتصاد الروسي
موسكو  -شينخوا :حذر رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف أمس ،من
أن التباطؤ االقتصادي العالمي يشكل مخاطر جسيمة على االقتصاد الروسي.
وقال ميدفيديف لمجلس دوما الدولة (مجلس النواب) في تقريره الس���نوي
عن عمل الحكومة للعام الس���ابق ان "االش���هر القليلة االولى من العام الجاري
تظهر استمرار التباطؤ االقتصادي العالمي .وهذا يحمل معه مخاطر جسيمة".
وق���ال إن الحكومة توقعت تلك المخاطر ،مضيف���ا أنه بحث اجراءات مكافحة
األزمة المحتملة مع الرئيس فالديمير بوتين فى مطلع االسبوع الجاري.
واضاف ان "هدف الحكومة هو تنفيذ اجراءات متوازنة لتحقيق ديناميكية
معقولة للمؤش���رات األساس���ية " .وعلى صعيد متصل تعه���د رئيس الوزراء
بااللتزام بقواعد الميزانية التي تحدد حجم صندوق االحتياطي بأال يقل عن 7
في المائة من الناتج المحلي االجمالي.
واقترح���ت وزارة التنمية االقتصادية في وقت س���ابق خف���ض الحد األدني
للصن���دوق إلى  5في المائة من الناتج المحلي االجمالي من أجل تحرير االموال
للقيام بمزيد من االس���تثمارات .وقال ميدفيديف إن القرار النهائي الذي تم
اتخاذه يجب أن ينفذ كما هو ،معترفا بأن هناك مناقشات ساخنة أجريت بشأن
استخدام عائدات النفط والغاز فى االنفاق الحكومي.
واضاف أن قوانين الميزانية ستساعد على المحافظة على استقرار االقتصاد
الوطني وضمان تنفيذ االلتزام بإنفاق الدولة.
واش���ار إلى إن قوانين الميزانية "هامة بش���كل خ���اص" في وقت ال تزال فيه
ظالل الركود االقتصادي مستمرة كما ال تزال هناك مخاطر من انخفاض اسعار
البترول والغاز.
وح���ذر بوتين خالل االجتماع مع ميدفيديف اول أمس من أنه حيث ان االزمة
االقتصادية العالمية تشكل مزيدا من المخاطر ،سوف تؤثر حتما على روسيا.

صندوق النقد :إصالح بنوك منطقة اليورو حيوي لتعافي االقتصاد
واش����نطن  -د ب أ :ناش����د صندوق النقد
الدول����ي ق����ادة منطق����ة اليورو اإلس����راع
في اس����تكمال إصالح القط����اع المصرفي
للمنطقة ،وذلك في تقرير صدر أمس ،عن
االستقرار المالي.
وقالت مؤسس���ة اإلقراض الدولية ومقرها
واش���نطن إن األزمة المصرفي���ة في قبرص
كانت مجرد أحدث أسباب الحاجة الملحة في
إعادة الرسملة وإصالح المؤسسات المالية.
وقال الصندوق في تقريره نصف السنوي

بعنوان االس���تقرار المالي العالمي إن "ردود
فعل السوق المعاكسة للتطورات في قبرص
تظهر هشاشة ثقة السوق ويعزز مدى حالة
التفكك المالي الحاجة الملحة في استكمال
اإلصالحات في أنحاء منطقة اليورو".
وعلى الرغم من عدم األهمية النس����بية
القتص����اد قب����رص الصغيرة ف����ي منطقة
العملة األوروبية الموح����دة ،فجرت األزمة
المصرفي����ة في الجزي����رة هروب����ا جديدا
وجزئي����ا إلى أص����ول آمنة ما وج����ه ضربة

للس����ندات الحكومي����ة اليوناني����ة التي ال
تزال ضعيفة وضربة قوية ألسهم القطاع
المصرفي بوجه خاص.
أض����اف الصن����دوق أن "البن����وك ف����ي
االقتص����ادات المتقدم����ة تتخ����ذ خطوات
كبيرة نح����و إعادة هيكلة ميزانياتها ،لكن
التقدم لم يكن متكافئ����ا إذ أن النظم في
مراحل مختلفة من اإلصالح".
وأشار إلى أن "العملية اكتملت إلى حد كبير
في الواليات المتحدة ،لكنها تستلزم جهودا

أخ���رى لبعض البن���وك األوروبي���ة .وتتعرض
البنوك ف���ي أطراف منطقة الي���ورو على وجه
الخصوص لتحدي���ات كبيرة تضعف قدرتها
على دعم عملية التعافي االقتصادي".
ودع����ا صن����دوق النق����د الدول����ي القادة
الحكوميي����ن والجهات الرقابية المصرفية
"التخاذ إجراء حاسم" إلعادة هيكلة البنوك
الضعيفة وزيادة متطلبات رأس المال.
وأضاف أن "األولويات في منطقة اليورو
ه����ي إص��ل�اح ميزاني����ات البن����وك واتخاذ

خطوات نحو إنش����اء إطار عمل رقابي مالي
لالتحاد األوروب����ي ...وأن ميزانيات البنوك
ونماذج األعم����ال يجب أن يت����م تعزيزها
لتحس����ين ثقة المس����تثمر وتقليل حالة
التفكك وتحس����ين المع����روض االئتماني
للش����ركات الصغيرة والمتوس����طة الحجم
التي تتمتع بمالءة مالية".
وصدر التقرير قبيل انعقاد االجتماعات
المش����تركة لصن����دوق النق����د والبن����ك
الدوليين يومي الجمعة والسبت.

جانب من اجتماع الهيئة العامة لـ"دواجن فلسطين".

"فلسطين لالستثمار الصناعي" وشركاتها
التابعة تعقد اجتماعات هيئاتها العامة
نابلس" -األيام" :نظمت شركة فلسطين لالستثمار
الصناع���ي وش���ركاتها التابعة؛ وهي ش���ركة دواجن
فلسطين ،وشركة فلسطين لصناعات اللدائن ،امس،
اجتماع���ات هيئاته���ا العام���ة العادية ف���ي مدينة
نابلس.
وت���م خ�ل�ال االجتماع���ات اس���تعراض األداء المال���ي
والتشغيلي للش���ركات الثالث لسنة  2012بحضور مراقب
الش���ركات د .حات���م س���رحان ال���ذي تأكد م���ن قانونية
االجتماع���ات ،والمستش���ار القانوني للش���ركة المحامي
هيثم الزعبي.
ّ
وبين رئيس مجل���س االدارة نضال الس���ختيان التطور
النوعي في اداء ش���ركات المجموعة ،ما انعكس على حجم
مبيعاتها وتحس���ن نسبي في ارباحها مقارنة بعام ،2011
ورغم ان شركتي دواجن فلس���طين وفلسطين لالستثمار
الصناع���ي حققت���ا ارباحا جي���دة لع���ام  2012اال ان وجود

استثمارات جديدة لهاتين الشركتين دفع مجلس االدارة
للتوصية باستبقاء هذه االرباح لهذا العام وعدم توزيعها
نقدا على المساهمين.
وقامت الش���ركات الثالث باالفصاح عن بياناتها المالية
للربع االول م���ن العام الحالي  2013والتي بينت تحس���نا
كبيرا في ارباحها خاصة ش���ركة فلس���طين لالس���تثمار
الصناع���ي التي بلغت ارباحها الصافي���ة  765الف دينار،
وش���ركة دواجن فلس���طين التي حققت ارباحا صافية عن
الربع االول بقيمة  621الف دينار.
واشار الس���ختيان الى ان النتائج المبش���رة للربع االول
لش���ركة فلسطين لالس���تثمار الصاعي نتجت عن تحسن
اداء كافة ش���ركاتها التابعة والحليفة ،وهذا شكل حافزا
للش���ركة لتعزي���ز اس���تثماراتها في القط���اع الصناعي
والزراعي في فلس���طين ،وهي تقوم االن بدراس���ة بعض
االستثمارات المقترحة في هذين القطاعين.

غزة" :اإلغاثة الزراعية" تبحث مع مؤسسات
مانحة تمويل مشاريع زراعية جديدة
غ���زة ـ "األيام" :اس���تقبلت جمعية التنمي���ة الزراعية
"اإلغاثة الزراعية" ،أمس ،عدة وفود أجنبية من مؤسسات
شريكة وممولة لمشاريع منفذة من قبل اإلغاثة الزراعية.
وأوضح���ت "اإلغاث���ة الزراعي���ة" في بي���ان صحافي أن
الزيارات تأتي في إطار توطيد العالقات ومواصلة العمل
لدعم مش���اريع جدي���دة تنفذ في قطاع غ���زة ،وتضامنا
ومناص���رة مع أهالي القطاع ،وكذلك لمناقش���ة األوضاع
العام���ة والتغيرات التي ط���رأت على القط���اع الزراعي
واالقتصادي بعد الحرب األخيرة على غزة.
وحضر اللقاء من اإلغاثة الزراعية عبد الكريم عاش���ور
نائب المدي���ر العام في اإلغاثة ،ونداء أبو العطا ونيفين
اشكنتنا من دائرة العالقات الخارجية.
ً
وقدم عاش���ور ش���رحًا مفصال عن الوض���ع االقتصادي
واالجتماع���ي في ظ���ل الحصار الجائ���ر والمفروض على
قطاع غ���زة وما له من تأثيرات س���لبية على المواطنين،
وتن���اول معان���اة القط���اع الزراع���ي وما تع���رض له من
انتهاكات وخسائر إثر الحرب األخيرة وما خلفته من آثار
اقتصادية ونفسية سيئة على المزارعين.
وتطرق إلى المش���اكل التي يواجهه���ا المزارعون في
المناطق المحظ���ور الوصول إليها أو ما يعرف بالمنطقة
األمنية العازلة وم���ا يتعرضون له من انتهاكات ،منوها
إلى أه���م التدخالت الت���ي يمكن من خاللها مس���اعدة
المزارعي���ن ودعمه���م من أج���ل البقاء ف���ي أراضيهم
ومواصلة عملهم الزراعي.

وقام وفد مؤسس���ة "كندر" الذي يضم ليلى المريوطي
رئي���س مجل���س اإلدارة ولميس الفرا عضو المؤسس���ة
بزي���ارة منطق���ة الماللحة البدوي���ة في ح���ي الزيتون،
والتقى بأهالي المنطقة المستفيدين من مشروع "نحو
تدخالت تنموية لتطوير منطقة الماللحة" وتعرف على
أهم احتياجات السكان ،ووعد بتقديم مساهمات لهم،
مبديا االستعداد لمواصلة العمل بآلية جديدة من خالل
توفير فرص عمل لمنطقة الماللحة تدعم أنشطة خاصة
بأطفالهم.
وزار وفد مؤسس���ة فلسطين  33الفرنسية الذي يضم
س���امية موالي رئيس���ة المؤسس���ة وجاي موالي رئيس
بلدية مرس���يليا س���ابقا والدكتور مونيرون والدكتورة
بريجيت منطقة بيت حانون ،والتقى بالفتيات واألمهات
المستفيدات من مشروع "تعزيز وتمكين الفتيات صغار
السن في مناطق غزة الريفية بيت حانون" ،واستمع إلى
أهم االنجازات التي تحققت من خالل المشروع وتأثيرها
على حياتهن االجتماعية واالقتصادية.
وقام الوفد الفرنس���ي بزيارة حديق���ة النخيل التابعة
لإلغاث���ة الزراعية في بي���ت حانون ،واطل���ع على حقول
المش���اهدة والتج���ارب الزراعية الت���ي تنفذها اإلغاثة
الزراعي���ة خاص���ة تطعيم األش���تال وإقامة المش���اتل
والحاضنة الخاصة بالتطعيم ،وأعرب الوفد عن موافقته
على إعادة تمويل مشروع جديد في منطقة ريفية أخرى
من قطاع غزة.

ُ
بيت لحم :معايعة تطلع القنصل
اإليطالي الجديد على الوضع السياحي

معايعة خالل لقائها القنصل اإليطالي ،أمس.

بي���ت لحم – "األي���ام" :اس���تقبلت روال معايع���ة وزيرة
الس���ياحة واآلثار ،في مق���ر الوزارة في بي���ت لحم ،أمس
ديفيد التشيش���يليا القنص���ل اإليطالي الع���ام الجديد،
ترافقه نائبته الينا كالمنتا ،وأنطونيو الروكا مدير برنامج
دعم البلديات الفلسطينية في الخارجية اإليطالية ،وذلك
بحضور نداء العيس���ة مديرة دائرة الموارد البش���رية في
الوزارة.
ورحبت معايعة بالقنصل الجديد في فلسطين ،متمنية
له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة ،ومشيدة بمتانة
العالقة مع الجانب االيطالي ،مقدمة الش���كر على الجهود
الت���ي يقوم���ون ،خاصة في مج���ال دعم وتموي���ل برامج
الحف���اظ على اآلث���ار والتراث الثقافي في فلس���طين ،من
خ�ل�ال التعاون المثمر والبناء مع العديد من المؤسس���ات
والفعالي���ات الرس���مية والمجتمع المدن���ي ،وخاصة من
خالل برنام���ج دعم البلديات الفلس���طينية في الخارجية
االيطالية.

وأش���ادت معايعة بهذا المش���روع الذي من ش���أنه ان
يس���هم في الحفاظ على التراث الثقافي ،ويعزز العالقة
بين فعاليات المجتمع المحلي ،ويس���هم في خلق المزيد
من فرص العمل والترويج السياحي.
ب���دوره ،اع���رب القنص���ل اإليطالي عن س���عادته لهذا
اللق���اء ،معربا عن اس���تعداده الكام���ل لمواصلة التعاون
مع وزارة الس���ياحة واآلثار وتطوير هذا التعاون ،مش���يرا
الى ب���دء التحضيرات لعقد اللقاء الثان���ي للجنة الوزارية
الفلسطينية اإليطالية في فلسطين.
واس���تعرض الجانب���ان العالق���ات الثنائي���ة ،ومذكرة
التفاهم ف���ي مجال الحفاظ على التراث الثقافي الموقعة
مع وزارة التراث الثقافي اإليطالية ،والتي تش���كل اإلطار
الع���ام للتعاون الثنائي ف���ي تبادل الخب���رات في أعمال
الترمي���م والحف���اظ على الت���راث الثقاف���ي ،وتوفير منح
دراسية ودورات تدريبية للعاملين في مجال الحفاظ على
التراث الثقافي ولشرطة السياحة واآلثار.

