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لجنة دراسة أسباب انهيارات شارع

المنصورة ..إلى ماذا خلصت؟!

العدد

مشكلة تكررت يف موسم الشتاء الحايل بشارع املنصورة يف حي الشجاعية رشق مدينة
غــزة ،انهيــارات متعــددة يف الطبقــة األســفلتية عنــد تســاقط األمطــار يف املنخفضــات
الجويــة ،األمــر الــذي اســتوقف البلديــة ودفعهــا إىل تشــكيل لجنــة للتحقيــق يف أســباب
املشــكلة ،أعضاؤهــا مــن خــارج وداخــل البلديــة .منســق اللجنــة الفنيــة الخاصة
بدراسة املشكلة م .ماهر سامل يوضح تفاصيل املشكلة واألسباب:

37
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تأسست عام 1893
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%30
خصــم

على رسوم المهن
حتى مارس المقبل

قرر تعويضهم
عن مدة اإلغالق
اعتمــد مجلــس بلديــة غزة توصيــات اللجنة
المشــكلة لدراســة ملــف األكشــاك علــى
الواجهــة البحريــة غــرب المدينــة ،الخاصــة
بتعويض مستأجري األكشاك ،الذين تضرروا
من حالة اإلغالق والحظر المفروضة بسبب
جائحة كورونا.
وجــاء فــي قــرار المجلــس البلــدي فــي
جلســته رقــم ( )2021/5المنعقــدة فــي 3
فبراير /شــباط الجــاري ،بموجب قــراره رقم
( )2021/17اعتماد التوصيات التالية:
اعتبــار عقــد اإليجــار ســاري المفعــول
من تاريخ االستالم الفعلي وليس من
تاريــخ العقــد (إعفــاء من شــهرين قبل
االستالم).
التعويــض عــن  % 50مــن مــدة
اإلغالقــات مــع عمــل المقاصــة مــا
بين المبلــغ المســدد والمتبقي بذمة
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المجلس البلدي يعتمد توصيات لجنة
تعويضــات مستـأجري أكشاك البحر

المستأجرين.
وكانت بلدية غزة قد شــكلت لجنة لدراسة
ملــف األكشــاك علــى الواجهــة البحريــة
لمدينــة غــزة ،واألضــرار التــي لحقــت بهــم
نتيجــة حالــة اإلغــالق ،وتحديد آليــة جديدة
لالســتفادة من األكشاك بعد انتهاء عقود
المســتأجرين الحاليين في المدة المحددة.
علمــا أن معظــم مســتأجري األكشــاك لــم
ً
يســتكملوا سداد رســوم االســتئجار ،وإنما
سددوا دفعة واحدة أو دفعتين من قيمة
المبلغ.
مخطط جديد
ً
جديدا
هندســيا
مخططا
وبينــت أنها أعدت
ً
ًّ
إلدارة الواجهــة البحريــة بالتنســيق مــع
الجهــات ذات العالقــة بنمــط جديــد يراعي
احتياجــات المدينــة ،ويحســن مــن خدمــات
التنزه والسياحة على شاطئ البحر ،ويتجاوز

ويمكــن الماريــن علــى
الســلبيات الحاليــةُ ،
"الكورنيش" وشــارع الرشــيد من رؤية البحر
دون عوائق.
وأكدت البلدية أن المخطط الجديد له عدة
مزايا إذ ســيقلل االزدحام على "الكورنيش"
ويعطــي أصحــاب األكشــاك مســاحة أكبــر،
وســينفذ بمشاركة مجتمعية واسعة ألخذ
آراء المختصيــن والمواطنين والخروج برؤية
موحــدة لواجهــة عصريــة تخــدم المدينــة
وقطاع السياحة.
وذكــرت البلديــة أن المخطــط الجديــد
يتضمــن إنشــاء واجهــة بحريــة متعــددة
المســتويات بحيث يكون المســتوى األول
موازيا لمستوى الشارع ،ويخصص للمشاة
ً
والمصطافيــن الراغبيــن فــي الجلــوس
لالســتمتاع بمنظر الشاطئ دون وجود أي
عائق.

ً
منخفضــا
أمــا المســتوى الثانــي فســيكون
نســبيا عــن المنطقــة الحاليــة (الكورنيــش)
ًّ
وستنقل األكشــاك إليه ،وتخصص مساحة
مناســبة لها ،في حين أن المســتوى الثالث
موازيــا لشــاطئ البحــر ويمكــن
ســيكون
ً
لالستراحات االستفادة منه.
لقاءات تشاورية
وبينــت البلديــة أنهــا بــدأت عقــد لقــاءات
بؤريــة وتشــاورية مــع جهــات وفئــات
مختلفــة مــن المجتمــع ،تضم خبــراء ولجنة
التنظيم المركزية والمواطنين ومستأجري
األكشــاك ،لتقييــم الوضع الحالــي للواجهة
البحريــة والوضــع المقتــرح المقــرر تنفيذه،
لتعزيــز النهــج التشــاوري ،والخــروج برؤيــة
جامعة للواجهة الجديدة.
وأوضحــت أن المخطــط الجديــد سيشــمل
كامل نفوذ المدينة على البحر.

وأضافــت" :إن الواجهــة المقترحة الجديدة
تراعــي التنــوع وصنفت إلى فئــات مختلفة
(مناطق حرة للمواطنين ،ومناطق سياحية،
ومناطــق رياضيــة ،وشــاليهات ،ومواقــف
ســيارات ،واســتراحات صغيرة ،واســتراحات
كبيرة ،وخدمات أخرى)".
ولفتــت البلديــة إلــى أن المخطــط الجديــد
تدريجيا فور انتهاء العقود الحالية،
ســينفذ
ً
واالنتهاء من تنفيذ اللقاءات التشاورية مع
الجهــات والفئــات المختلفة للخــروج برؤية
موحدة تحقق واجهة جديدة برؤية عصرية.
وكانــت بلديــة غــزة قــد أنشــأت األكشــاك
العــام الماضــي على كورنيــش البحر بهدف
التنظيــم والحــد مــن العشــوائيات علــى
الكورنيــش ،وإتاحة فرصة للعاملين والباعة
المتجولين للعمــل وفق النظام وتخصيص
مكان معروف ومحدد لهم.
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مروان أهل..
غزة /يحيى اليعقوبي:

عاما في أروقة البلـدية
ً 25

ً
خدمــة للمـواطــنين

أوراق لعشرين شكوى من المواطنين
يتأبط رزمة
ٍ
حولــت إلى قســم شــبكات الصرف الصحــي الذي
اقتــرب من عقده الثالث فــي أروقة بلدية
يرأســه،
َ
غــزة ،مــرت معهــا كل مراحلــه العمريــة تغيــرت

ً
طريقــا مــا إن أبلجــت شمســه ســاحة
تشــق االبتســامة يف وجهــه القمحــي
خــزان امليــاه القديــم وســط مدينــة غزة املعروف باســم "الحــاووز" وأطفأ
محرك الســيارة حينام دق جرس عقارب الســاعة عند الثانية عرشة ظه ًرا
تتوســط شــمس كانون الثاين كبد الســامء مع نفحات نســائم هواء باردة،
معهــا أطلــق زفــرات راحــة يف الهــواء بعــد أن أرشف بنفســه عــى حــل 20
شــكوى من املواطنني متعلقة بالرصف الصحي وهذه عادة عمل يومية
عاما.
ميارســها منذ ً 25
بداية الحكاية
يف داخل ساحة "الحاووز" ذو اللون الرميل ،ارتبطت حكاية بني رئيس
قســم شــبكات الــرصف الصحــي ببلديــة غــزة مــروان أهــل وهــذا الــرصح
حبا وانتام ًء وكأنه جزء منه،
"األثري" ،فرائحة هذا املكان مخزنة بداخله ًّ
متامــا كــام يخبئ الخزان يف أحشــائه املياه.
ً
ً
مراقبا يف قسم شبكات الرصف
ثم
ا
مفتش
وكنت
ا،
ب
شا
هنا
إىل
"جئت
ًّ
ً
رئيســا للقســم منــذ
الصحــي ،ثــم عينــت نائــب رئيــس القســم وأصبحــت ً
عاما" .ويربط أهل املايض بالحارض قائ ً
ال" :يف السابق كان هناك
ً 15

ثــالث محطــات يف قلــب املدينــة تقــوم عــى خدمــة شــبكات الــرصف
الصحــي ،أو اســتعامل آليــات شــفط مــن الغــرف االمتصاصيــة للمواطنني
يف أطــراف املدينة".
نقلة نوعية
ـودا اليــوم ،فنحــو  % 90مــن املدينــة
لكــن مل يعــد هــذا النظــام موجـ ً
أصبــح لديهــا خطــوط رصف صحيــح بعضهــا قديــم وبحاجــة لتطويــر ،إال
أن البلديــة أحدثــت نقلــة نوعيــة يف موضــوع تطويــر شــبكات الــرصف
الصحــي مبدينــة غزة ،وفق أهل.
اســتدارت نظراتــه نحــو خــزان امليــاه ،وعــى الرغــم مــن أنــه ال يتبــع لقســم
مقرا بحجم
شــبكات الرصف الصحي لكن وجوده يف مكان عمله نفســهًّ ،
االرتبــاط بينهــام" :لكــوين جئــت وعملــت هنــا قبل  25ســنة ،فإين أشــعر
بالعزة والشــموخ وأنا أعمل يف أحد الرموز القدمية ملدينة غزة ،إذ كان
ميــا يغطــي امليــاه الصالحة للرشب ألجــزاء كبرية منها".
الخــزان قد ً
أهــل ال يكتفــي بتوجيــه الفــرق العاملــة بــل يكــون عــى "رأســهم" أحيا ًنــا
يســاعدهم يف بعــض األعــامل "وال يتكــر عــى ذلــك" كــام يقــر بتواضع

بــدا عــى مالمحــه ،عــى الرغــم مــن وجــود مشــكالت
تحتــاج إىل تطويــر منهــا مــا هو متعلق بقدم شــبكات
الــرصف الصحــي ،وحجــم الضغــط واألحــامل عــى
الشــبكات لحظــة ســقوط األمطــار ،مــا يزيد العبء
عــى الفــرق امليدانيــة التــي تدخــل إىل الشــبكة
جهودا مضني ًة
أحيا ًنــا لتســليكها وتنظيفهــا وتبذل
ً
يف الخفــاء وأحيا ًنــا يف باطــن تلــك الخطــوط ال
يراهــا املواطنــون لكن يلمســون آثارها.
"إن أكــر خدمــة ممكــن أن يقدمهــا
وقــال أهــلّ :
املواطــن لعــامل وموظفــي الــرصف الصحي هي
الحفــاظ عــى النظافــة العامــة وشــبكات الرصف
الصحــي وااللتــزام بتســديد فاتــورة الخدمــات
حتــى يتلقــوا رواتبهم بشــكل طبيعي".
علــام أن بلديــة غــزة تعــاين منــذ ســنوات من أزمة
ماليــة اضطرتهــا إىل دفــع نســب قليلة من الراتب .

مكافحة القوارض والحشرات..

بتكلفة سنوية
تتجاوز نصف
مليون شيكل
غزة /فاطمة الزهراء العويني:

جهود ُمضنية للحفاظ على الصحة العامة
ٌ

على مدار العام تعمل طواقم بلدية غزة في اإلدارة
العامــة للصحــة والبيئــة علــى مكافحــة القــوارض

 75,000باكو
لمكافحة
القوارض
سنويا
ُتوزع
ً
ومعالجة
3,600
شكوى انتشار
بعوض

عاما
مالمحه بعد أن طرق الخامســة والخمســين ً
واكتســى شــعره باللــون األبيض ،ال يــكل وال يمل
مــن العمل يتابع بنفســه حل شــكاوى المواطنين
عن كثب.

والحشرات التي تنقل األمراض للمواطنين،

وتؤدي عملها على أكمل وجه ،مع أن تلك المكافحة

عمل مستمر
بني
رئيــس قســم الصحــة الوقائيــة ببلديــة غــزة م .محمــد العــيَّ ،
أن القسم يتبع لإلدارة العامة للصحة والبيئة" ومن ضمن أعامله
مكافحة القوارض والحرشات.
وأكــد العــي أن زيــادة انتشــار القوارض وعدم مكافحتها بشــكل
مســتمر يؤديــان إىل انتشــار أمــراض عديــدة كالطاعــون الــذي
أودى عــى مــر التاريــخ بحيــاة العديد من البــرش ،وعزا ذلك لكون
القــوارض لديهــا القابليــة عــى حمــل الفريوســات وامليكروبــات
التي تهدد صحة املواطن.
وأوضــح أن البلديــة ُتحــر وتخلــط املواد الســامة الالزمة لعملية
املكافحة من خالل شعبة "مكافحة القوارض" ،التي تحر قرابة
 5أطنــان شــهر ًّيا مــن املــواد الســامة وتقــوم بتوزيــع جزء منها عى
املواطنني عن طريق مركز توزيع الطعوم السامة التابع للبلدية،
وتوزيع الكميات الباقية من تلك الطعوم عى األسواق واملحال
واألماكن الجاذبة للقوارض.
وأشــار إىل تنفيذ طواقم الشــعبة حمالت ملكافحة القوارض يف
األماكــن التــي تنتــرش فيهــا بكــرة ،الف ًتــا إىل أن العمــل يف هــذا
املجــال يســتمر عــى مــدار العــام ،مقــد ًرا إجاميل ما يتــم توزيعه
مــن طعــوم ســامة عــى املواطنــني ويف حمــالت املكافحــة ب ـ
 75,000باكو سنو ًيا.
ونــوه العــي إىل انتــاج الشــعبة كميــات أكر من الطعوم الســامة
ً
مضيفا" :نركز
خاصة يف فصل الصيف الذي تكر فيه القوارض،

يف عملنــا عــى نــرش الطعــوم بعــد انتهــاء األســواق األســبوعية
وعــى شــاطئ البحــر ويف أي منطقــة تردنــا مــن املواطنــني فيهــا
شكاوى بهذا الخصوص".
وبــني أن خدمــة مكافحــة القــوارض ُتــدرج ضمــن فاتــورة خدمــات
البلدية الشهرية برسوم رمزية بالنسبة لتكلفة الخدمة التي تقدر
املواد الالزمة لتحضري الطعوم السامة بـ  60,000شيكل سنو ًيا.
أزمة صعبة
وقــال العــي" :إننــا منــر بأزمــة ماليــة صعبــة للغايــة قــد تؤثــر يف
خدمــات البلديــة مبــا فيهــا مكافحــة القــوارض إذ تقــدر نســبة
داعيا جميع املواطنني
تحصيل الفواتري من املواطنني ً ،"% 10
القادرين للوفاء بالتزاماتهم تجاه البلدية حتى تتمكن من تقديم
خدماتها بالشكل املطلوب.
ولفت النظر إىل وجود شعبة أخرى ملكافحة اآلفات والحرشات
بشــكل عــام وأهمهــا حــرشة البعــوض التــي تنتــرش يف فصــل
الصيف.
وقــال" :هــذه الشــعبة تعمــل مبعــدات خاصــة للــرش الوقــايئ
للحــرشات فتقــوم ً
مثالقبــل موســم انتشــار البعــوض يف شــهرإبريل برش برك تجميع مياه األمطار وبرك الرصف الصحي".
وأضــاف العــي" :تــوزع طواقــم البلديــة إرشــادات للمواطنــني
للوقاية من حرشة البعوض ونســتقبل قرابة  300شــكوى شــهر ًّيا
ويتم التعامل معها" .وأشار إىل أن الطاقم يقوم أحيا ًنا باستخدام
جهاز الضباب الحراري "الفوجر" ملقاومة الحرشات الطائرة ملدة

ترهــق ميزانية البلدية في ظــل األزمة المالية وعدم
التزام المواطنين بسداد فواتير الخدمات.

عمليات خلط وتجهيز السموم
ســبعة شــهور كــام يتعامــل مــع شــكاوى املواطنني حــول حرشات
الدبابري وغريها ،وقدر التكلفة اإلجاملية ألعامل املكافحة بنحو
 30,000شيكل سنو ًيا.
وأوضــح أن عمــل طواقم املكافحة يســتمر طوال مــدة الدوام ،يف
حــني هنــاك دوام طــوارئ ملكافحــة الحــرشات الــذي يكــون يف

الفرتة املسائية ،إذ تنترش ً
ليال بعد الساعة الخامسة.
وتتجــاوز التكلفــة الســنوية ألعــامل مكافحــة الحــرشات والقوارض
يف بلدية غزة  500,000شيكل ما بني مصاريف تشغيلية ومواد
ولــوازم لتجهيــز وتوزيــع الطعــوم الســامة وغريهــا مــن االحتياجــات
اليومية ،التي تثقل كاهل البلدية يف ظل األزمة املالية.
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لجنة لدراسة أسباب المشكلة ..إلى ماذا خلصت؟
شارع المنصورة ..انهيارات متكررة في الطبقة األسفلتية
مشــكلة تكررت في موسم الشتاء الحالي بشارع
المنصــورة في حي الشــجاعية شــرق مدينة غزة،
انهيــارات متعــددة فــي الطبقــة األســفلتية عند

تســاقط األمطــار في المنخفضــات الجوية ،األمر
الذي استوقف البلدية ودفعها إلى تشكيل لجنة
للتحقيــق فــي أســباب المشــكلة ،أعضاؤهــا مــن

صيانة االنهيارات في شارع المنصورة

خارج وداخل البلدية.
منسق اللجنة الفنية الخاصة بدراسة المشكلة م.
ماهر سالم يوضح تفاصيل المشكلة واألسباب:

أظهــرت اللجنــة الفنيــة الخاصــة بعــد الدراســة
الهيدروليكيــة والتحليــل الفنــي لشــبكة
ترصيف األمطار وشبكة الرصف الصحي:
تصميــم خــط ترصيــف ميــاه األمطــار
ســليم من حيث اســتيعاب الت الواردة
إليــه حســب معايــري التصميــم مع األخذ
بعــني االعتبــار الترصيــف الســطحي يف
الوقت الراهن.
خــط الــرصف الصحــي مــالءم للكميــات
الــواردة مــن املنطقــة ،لكــن بســبب
ترصيــف ميــاه األمطــار املنزليــة لشــبكة
الــرصف الصحــي نتــج عنــه مشــكلة طفــح
وتحــول الخــط من خط رسيــان بالجاذبية
إىل خــط مضغــوط أثــر عــى مكونــات
الشــبكة مــن مناهــل وخطــوط مــام أدى
إىل ترسيــب امليــاه العادمــة أســفل

الطريق وحدوث االنهيارات.
نتائــج فحوصــات األســفلت والبيــس
كورس مطابقة للمواصفات.
اإلجــراءات التــي اتخذتهــا البلديــة للســيطرة
عى املشكلة:
اتخاذ إجراءات رسيعة للتأكد من فصل
خــط ترصيــف ميــاه األمطــار عــن شــبكة
الرصف الصحي.
إعــادة تصميــم خــط ميــاه األمطــار
الســتيعاب الكميــات عــى املــدى
املتوسط عى األقل.
صيانــة املناهــل املتــررة بشــكل
هنــديس ســليمم وتركيــب أغطيــة قابلــة
للفتح بسهولة عند حدوث الطفح.
إعــادة الطبقــة األســفلتية إىل وضعهــا
الطبيعي.

ودعــت البلديــة املواطنــني إىل فصل خطوط
ترصيــف ميــاه األمطــار عــن شــبكات الــرصف
الصحــي ،لتخفيــف الضغــط عــن الشــبكة
وتجنــب عمليــة طفــح امليــاه العادمــة يف
املناطــق املنخفضــة والتســبب بحــدوث
انهيارات يف الشوارع.
وبحســب مســح ميــداين أويل أجرتــه اللجنــة
يف شــارع املنصــورة وبعــض مناطــق املدينــة
فقــد أظهــرت النتائــج أن نحــو  % 50مــن منازل
املواطنــني تقــوم بربــط شــبكات ترصيف مياه
األمطار املنزلية بخطوط الرصف الصحي.
وتجــري البلــدي حالي ـ ًا مسـ ًـحا شــام ً
ال ملعظــم
أحيــاء مدينــة غــزة الســيام التــي تعــاين مــن
نفــس مشــكلة شــارع املنصــورة ،لفحــص عدد
املنــازل التــي تقــوم بوصــل خطــوط الترصيــف
بشبكة الرصف الصحي.

أعضاء لجنة دراسة أسباب المشكلة

وصل خطوط
تصريف مياه األمطار
بشبكات الصرف
الصحي سبب رئيس
أحد المناهل المتضررة

لعام ()2021
والحرف
القديمة

خصم

%30

على رسوم المهن حتى مارس المقبل

دعــت بلديــة غــزة أصحــاب املهــن العاملــة مبدينــة غزة
إىل اإلرساع يف االســتفادة مــن الخصــم املعتمــد عــى
رســوم املهــن ضمــن حملــة التســهيالت املاليــة لعــام
2021م ،يف حال دفعها قبل نهاية مارس القادم.
ـجيعا للملتزمــني بالدفع ومراعاة
يــأيت هــذا الخصم تشـ ً
للظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي متــر بهــا مدينة غزة
وأصحــاب املهــن ،مــع جائحة كورونا واســتمرار الحصار
املفروض منذ سنوات طويلة.
وينقســم الخصــم املعتمــد ألصحــاب املهــن إىل
قسمني:
يف حــال الدفــع النقــدي قبــل نهايــة مــارس القــادم
تصل نسبة الخصم عى الرسوم إىل  % 30لعام
2021م أو الحــرف القدميــة ،وتخضــع الخدمــات

للسياسة الخاصة بها ،وبعد ذلك تصدر الرخصة.
عند تقســيط املبلغ بشــيكات أو كمبياالت خالل
املــدة مــن ينايــر حتــى ديســمر مــن العــام ذاتــه
يدفــع  % 50مــن قيمــة املبلــغ والباقــي مبوجــب
دفع شهرية ال تتجاوز  12دفعة ،وال تخضع رسوم
املهــن حينهــا ألي خصومــات وبعــد ذلــك تصــدر
رخصة حرفة.
تنقســم التســهيالت املاليــة لعــام 2021م إىل  7أنــواع
هــي :مكافــأة التزامــك قدرناه ،وتســهيالت عى رســوم
املهــن ،وتســهيالت عــى إيجــارات أمــالك البلديــة،
وتســهيالت عــى فواتــري اإلعالنــات ،وتســهيالت عــى
املبالــغ املاليــة املرتاكمــة ،وتســهيالت عــى رســوم
التنظيم ،وتسهيالت عى رضيبة األمالك واإلشغال.

#

األسماء

1

ماهر سالم

اللجنة
منسق اللجنة

المنصب
مدير دائرة التخطيط التنموي في بلدية غزة

2

د .تامر شتيوي

عضو

نائب رئيس الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

3

د .مازن أبو الطيف

عضو

أستاذ هيدروليكي في الجامعة اإلسالمية

4

م .يوسف عبد الجواد

عضو

مدقق المخططات الهندسية في نقابة المهندسين

5

م .عبد الرحمن شحيبر

عضو

مهندس بوزارة األشغال العامة واإلسكان

6

م .رامي المصري

عضو

مدير المشاريع بوزارة الحكم المحلي

ما نظام "الشباك الواحد"
المستحدث فــــي دائــــــرة
خـــــدمـــــات الجمــهـــــور؟

نظــام "الشــباك الواحــد" يقصــد بــه إنجــاز جميــع
معامالتــك يف دائــرة خدمــات الجمهــور يف بلديــة
غزة من طريق نافذة واحدة دون التنقل بني الدوائر
املختلفــة ،إذ بــدأت البلديــة اتباعــه ضمــن خطــة
التطوير اإلداري واملايل والتسهيل عى املواطنني
يف إنجاز املعامالت.
بــدأت عمليــة تطبيـ ــق نظ ـ ـ ــام "الشــباك الواحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد"
يف إجــراءات التجديــد التلقــايئ لرخــص املهــن
والحرف.

الخطوة القادمة:
تعميــم نظــام "الشــباك الواحــد" عــى املعامــالت
املختلفــة كافــة كرخــص البنــاء ،واشــرتاكات امليــاه،
وباقي الخدمات التي يحتاجها املواطنون.
مزايا نظام "الشباك الواحد":
يتمتــع النظــام بعــدة مزايــا تســهل عــى املواطــن،
أبرزهــا :توفــري الوقــت والجهــد ،وإنجــاز املعاملــة
مــن طريــق شــباك واحــد ،إضافــة إىل تســهيل
االستعالمات واالستفسارات.
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م .هاشم سكيك عضو مجلس بلدية غزة في حوار مع «هنا غزة»:

تطويريا جديدة ُ
قريبا ورزمة أخـرى قيد التنفيذ
ستنفذ
مشروعا
()20
ً
ً
ًّ
المهندس

هاشم عرفة سكيك
عضو مجلس بلدية غزة ،حاصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من جامعة
بير زيت ،وماجستير إدارة تشييد من الجامعة اإلسالمية ،وعضو مجلس إدارة
اتحــاد المقاوليــن ،وأمين ســر مركز التحكيم الهندســي ،وأمين ســر مركز فض
الخالفات .DAB

شارع بن سيناء في حي الرمال الشمالي بعد تطويره

مشروع بقيمة ( )2.5مليون دوالر
لتطوير مخيم الشاطئ بالتعاون مع (أونروا)

أعلــن عضــو مجلــس بلديــة غــزة م .هاشــم
مشــروعا
عرفــة ســكيك طــرح أكثــر من 20
ً
تطويريــا جديــدة فــي القريــب العاجــل ،في
ًّ
جهودا حثيثة الستجالب
حين تبذل البلدية
ً
تمويــل جديــد لتنفيــذ مشــاريع أخــرى فــي
األحياء المختلفة.

وأوضــح ســكيك أن البلديــة تواصــل تنفيــذ
حاليا ،ومن
رزمــة من المشــاريع التطويريــة ًّ
المقرر بدء رزمة جديدة في األيام القادمة
في مختلف أحياء ومناطق مدينة غزة.
وتختــار البلديــة -حســب حديــث ســكيك–
المشــاريع التطويريــة والتنمويــة ،وفــق

وبــني أن تصاميــم املشــاريع تطــرح قبــل بــدء تنفيذ هــا عــى الســكان يف لقــاءات
مجتمعيــة ألخــذ رأيهــم ووضعهــم يف صــورة املــرشوع وتفاصيلــه ،وتســجيل
املالحظــات والعمــل عــى تــدارك أي نقــاط خالفيــة وتعديــل التصميــم مبــا يالئــم
احتيا جــات الســكان.
وأشار سكيك إىل تعزيز كادر اإلرشاف عى املشاريع يف البلدية بعدد من املهندسني
ملتابعــة العمــل دا ً
مئــا ،والتحقــق مــن ســالمة اإلجــراءات للحصــول عــى الجــودة املطلوبــة
ورسعة التنفيذ ،إضافة إىل اســتعانتها مبكاتب هندســية محلية لتصميم املشــاريع حتى
تطرح يف املدة املحددة.
ولفــت إىل أن ( )% 70مــن تلــك املشــاريع ممولــة مــن خــالل صنــدوق تطويــر وإقــراض
الهيئــات املحليــة ،يضــاف إليهــا مشــاريع ممولــة مــن مؤسســات رشيكــة ،كاللجنــة الدوليــة
للصليــب األحمــر ،والهــالل األحمــر القطري ،ومؤسســة أوكســفام ،وأنــريا ،ومنظمة التعاون
ً
فضال عن متويل ذايت من البلدية.
األملاين ،ومؤسسة هيومن أبيل،
مرشوعــا قيــد التصميــم بقيمــة ( )2.5مليــون دوالر ســيطرح خــالل األشــهر القليلة
وذكــر أن
ً

تطوير المنطقة
المقابلة لجامعة
غزة في حي الزيتون
تطوير
منطقة
سكنية في
حي الشيخ
رضوان

عــدة معاييــر أهمهــا خدمــة أكبــر عــدد من
المواطنين ،ووجود مؤسسات خدمية في
المنطقــة ،وحاجــة المنطقــة المســتهدفة
إلــى بنيــة تحتيــة عاجلــة ،أو أن يســتهدف
المشــروع شــوارع ترابيــة متعامــدة علــى
شوارع معبدة.

املقبلــة لتطويــر مخيــم الشــاطئ بالتعــاون مــع وكالــة غــوث وتشــغيل الالجئــني (أونــروا)،
ـريا إىل مســاعي البلديــة الســتجالب متويــل ملشــاريع جديــدة يف مناطــق مختلفــة
مشـ ً
بأحياء املدينة.
واســتعرض ســكيك املشــاريع التــي قيــد التنفيــذ هــذا العــام ونســبة اإلنجاز فيهــا والجهات
املمولة لها وفق الجدول املجاور.
قريبــا ،وهي :تطوير
فيها
العمل
ـدء
ـ
ب
ـرر
ـ
ق
امل
ـاريع
ـ
ش
امل
إىل
وأشــار عضــو املجلــس البلــدي
ً
املنطقــة املحصــورة بــني شــوارع الجــالء وفلســطني وغســان كنفاين وصــالح خلف يف حي
الشــيخ رضــوان ،وتطويــر الشــوارع مبحيــط مــدارس العــودة ،وتطويــر شــارع كــردش يف حــي
الشــيخ عجلــني ،وتطويــر شــارع أبــراج الســعادة يف حــي تــل الهــوا ،وتطويــر شــارع نيلســون
مانديال يف حي التفاح.
وأوضح سكيك أن هذه املشاريع يف مرحلة إنجاز اإلجراءات التعاقدية ،وسيبدأ فيها يف
مرشوعا يف القريب العاجل مشــاريع
أقــرب وقــت ممكــن ،مبي ًنــا أنــه ســيطرح أكر مــن 20
ً
بنية تحتية ،ورصف صحي ،ومياه ،وتعبيد طرق.

#

المشاريع

التكلفة

نسبة
اإلنجاز

1

تأهيل شبكة المياه في منطقة الصبرة ومناطق
متفرقة في مدينة غزة

 105,890.00يورو

% 60

2

توريد وتركيب حجر جبهة وبالط إنتر لوك في
مناطق متفرقة من مدينة غزة

 41,000يورو

% 96

3

مشروع صيانة شارع السدرة والصحابة

 113,000يورو

% 96

4

تطوير محيط منطقة مسجد الصابرين

 358,599.30يورو

%7

5

صيانة طرق بطبقات أسفلتية في مناطق
متفرقة من مدينة غزة

 214,800.00يورو

% 40

6

إنشاء مصب (بغداد) البالخية

 59,835.6يورو

% 50

7

مشروع سكادا

 794,985.80شيقل

% 94

8

مشروع تأهيل شبكات المياه في الصبرة

 105,890يورو

% 99

9

إنشاء طابق ثان في ورشة الصيانة واستبدال
محابس في محطة رقم (ps3 )3

 17,533يورو

% 60

10

صيانة مرافق مياه وصرف صحي في مناطق متفرقة
في مدينة غزة (بئر الرمال ،بئر الصبرة  ،4بئر الصبرة )2

 31,178دوالر

% 50

11

إنشاء شبكة الصرف الصحي بمحيط محطة ()ps11

12

مشروع إنشاء مبنى وخدمات وبسطات بسوق
اليرموك -المرحلة الثانية

دوالرا
540,252
ً

% 27

 133,889.37دوالر

% 82

13

تطوير المنطقة المقابلة لجامعة غزة في حي
الزيتون

 201,000يورو

% 25

إنشاء «دوار دولة»
على تقاطع شارعي
عون الشوا وصالح الدين
بتكلفة  70ألف دوالر

صيانة شارع
عون الشوا
بمادة
األسفلت
الساخن

رصف الجزء الغربي
من شارع الصحابة
وسط غزة

