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م��ن: ان���ور ام���ارة م��راس��ل م��وق��ع العرب 
وصحيفة كل العرب

أعرب عدد من أصحاب املصالح في املنطقة 
للمجلس  وال��ت��اب��ع��ة  ص��ف��وري��ة  الصناعية 
احمل��ل��ي ال��ري��ن��ة، ع��ن ت��ذم��ره��م ال��ش��دي��د من 
"أوضاع املنطقة املُزرية، وخاصة من ناحية 
تلقيهم  وع��دم  التحتية،  والبنى  ال��ش��وارع 
اخلدمات الالزمة من املجلس احمللي" على 
املصالح  بعض اصحاب  وقال  قولهم.  حد 
التجارية في املنطقة الصناعية إّن "املجلس 
احمللي ال يعمل على توفير اخلدمات الالزمة 
سنوّيًا  الشواقل  آالف  ندفع  أننا  م��ع  لنا، 
أو  خ��دم��ات  أي  ن��رى  ال  لكننا  ل��ل��ض��رائ��ب، 
غير  التحتية  والبنى  للشوارع  تطوير  أي 
أن  كما  عليها،  امل��رك��ب��ات  لسير  ال��ص��احل��ة 
ه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن احل��ف��ر اخل��ط��ي��رة والتي 
تتسبب  األم���ور  ه��ذه  وك��ل  التحرك،  تعيق 
عن  والبحث  املنطقة  عن  املواطنني  بإبعاد 
الدخول  أو  امل��ن��ت��ج��ات  ل��ش��راء  آخ���ر  م��ك��ان 
النفايات  اك��وام  عن  ناهيك  الكراجات،  الى 
أصحاب  بحسب  وهناك"،  هنا  واملخلفات 
خالد  الصناعية.وقال  املنطقة  في  احملالت 
الصناعية:  املنطقة  في  كراج  جنم صاحب 
"املشكلة األكبر التي نواجهها منذ سنوات 
هي مشكلة الغبار املنتشر يوميًا في املنطقة 
الصناعية بسبب كثرة املصانع، وال توجد 
أي رقابة ال من مجلس الرينة املسؤول عن 
حماية  وزارة  م��ن  وال  الصناعية  املنطقة 
البيئة، وكل اصحاب املصالح هنا يعانون 
املشكلة وال يوجد وع��ي من اجل  ه��ذه  من 
لتكون جميلة  البيئة واملنطقة  احلفاظ على 
ومرتبة ونظيفة، رغم أنها في التنظيم معدة 
املناطق  وأع��ل��ى  أفضل  م��ن  واح���دة  لتكون 
الصناعية تصنيًفا في البالد، حيث يتم بناء 
احلصول  أجل  من  عالية  بجودة  املصالح 
ع��ل��ى ال��ت��راخ��ي��ص وامل��واف��ق��ات، ول��ك��ن من 
ناحية الشوارع والبنى التحتية واألوساخ 
والنفايات املوجودة فيها فنحن أقل بأكثر 
من 100 درجة من باقي املناطق الصناعية 

أننا  محسوبني  غير  أننا  ويبدو  البالد،  في 
نتواجد في هذه البالد، وال نتلقى خدمات 

ال من سلطة محلية وال من وزارات ".
من  بالعديد  "قمنا  جن��م:  خ��ال��د  وأض���اف 
20 عاًما عن طريق  التوجهات منذ حوالي 
اص��ح��اب امل��ص��ال��ح وال��ع��دي��د م��ن احملامني 
للرينة  احمللي  املجلس  ال��ى  وصلت  والتي 
ولم نلَق أي جتاوب بتاتا وقمنا بلقاء عدة 
الكرسي  على  يجلسون  فعندما  رؤس���اء، 
نتلقى الوعودات لكن دون جدوى، وحتى 
أنه لم يأت الى هنا أي رئيس لتفقد املنطقة 
مشاكلنا  الى  واالستماع  معنا  التحدث  او 
والى معاناتنا، وأنا شخصيا ذهبت عشرات 
املرات الى مجلس الرينة وجلست مع عدة 
رؤساء على مدى السنوات املاضية وكلهم 
وعدوا مبعاجلة املشاكل ولكن لم يتم تنفيذ 
تواصلنا  وايضا  الوعودات،  من  شيء  أي 
آذاًنا  نلَق  لم  لكن  البيئة  حماية  وزارة  مع 

صاغية لنا".
وقال خالد جنم أيًضا: "نحن نطالب بحل 
جذري من املؤسسات التي نتبع لها في هذه 
الدولة، فنحن نقوم بدفع األرنونا والضرائب 
وكل املستحقات ولكن لألسف ال نتلقى أي 
خدمات وحتى مكنسة الشوارع ال تأتي الى 
هنا أبًدا، والكل يعلم باالوضاع املزرية هنا 
والنواقص العديدة من عدم وجود ارصفة 
واحلفر املنشرة في الشارع والنفايات على 
اطراف الشارع وحتى أن الشارع لم يعبد 
أيًضا..  معدومة  واخلدمات  سنوات،  منذ 
نعيش  ألننا  واألرن��ون��ا  الضرائب  يريدون 
بالنسبة لهم  الدولة ولكن  ونعمل في هذه 
من ناحية اخلدمات نحن نعيش في األردن 

وال نعيش في هذه الدولة".
وناشد خالد جنم اجلهات املسؤولة "بالعمل 
على انقاذ املنطقة الصناعية ومعاجلة جميع 
ل��م يعد يطاق  امل��ش��اك��ل ف��ال��وض��ع احل��ال��ي 
الوضع  ه��ذا  حيال  نفعل  م��اذا  نعرف  وال 
والذي يزداد سوًءا من عام الى آخر، وكل 
م��ا ن��ري��ده ه��و اإلص��غ��اء ل��ن��ا وال��ع��م��ل على 

خالد جنم صاحب كراج في املنطقة الصناعية صفورية التابعة للرينة:
 أوضاع املنطقة الصناعية صفورية ُمزرية ونستنشق الغبار وندفع األرنونا دون تلقي خدمات

*خالد مغاربة مدير قسم الصحة في مجلس الرينة: بالرغم من شح امليزانيات قمنا مؤخًرا بتحصيل 2.5 مليون شيكل لتوسعة 
الوزارات، وفي اآلونة األخيرة مت تعبيد شارع بتكلفة مليون شيكل من  املنطقة الصناعية بعد مداوالت عديدة مع  وتخطيط 

عائدات ضريبة التحسني، وهو الشارع الذي يخدم عشرات احملالت املوجودة هناك 

اجل  من  املشاكل،  اص��الح 
التجارية  املصالح  ازده��ار 
في املنطقة هنا والتي تلبي 
من  اآلالف  اح���ت���ي���اج���ات 
املواطنني في املنطقة"، كما 

قال جنم.  
رد مجلس محلي الرينة

ب��دوره، عّقب خالد مغاربة 
م���دي���ر ق��س��م ال��ص��ح��ة في 
على  الرينة  محلي  مجلس 
"علينا  بقوله:  اإلّدع����اءات 
ملنطقة  ا ن  أ ف  ن����ع����ر ن  أ
أراٍض  ه����ي  ال���ص���ن���اع���ي���ة 
وليست  خ���اّص���ة،  مب��ل��ك��ي��ة 
الصناعية  امل��ن��اط��ق  كبقية 
التي من حولنا وهي مبلكية 
على  حتصل  والتي  الدولة 
نحصل  ال  نحن  ميزانيات. 
على ميزانيات ألنها منطقة 
ل��م يتقرر م��ن األس���اس أن 
صناعية". منطقة  ت��ك��ون 
وأضاف: "خالد جنم توجه 
إل��ى ه��ن��اك على ال��رغ��م من 

التي يدعي  وجود املصانع 
منذ  ال��ت��ل��وث،  تسبب  أّن��ه��ا 
بالقول:  ول��ف��ت  ال��ب��داي��ة". 
التحتية  البنى  مجال  "في 
 2009 ال���ع���ام  ف���ي  رب��ط��ن��ا 
بشبكة  واحمل����الت  املنطقة 
املركزية  الصحي  الصرف 
قبل وج��ود االحت��اد وحتى 
ال��ي��وم ل��م ن��ح��ّص��ل رسوم 
االش����ت����راك ال���ت���ي ه���ي من 
حقنا. األم��ر اآلخ��ر هو اننا 
في سنة 2010 دفعنا 850 
الشارع  ف���ي  ش��ي��ك��ل  أل���ف 
بتزفيته  وق��م��ن��ا  ال��رئ��ي��س��ي 
دون  املجلس  حساب  على 
جبي األم��وال من أصحاب 
احملالت على الرغم من أننا 
كنا نستطيع وفًقا للقانون، 
من   70% ح���ت���ى  ج���ب���اي���ة 
التكلفة. قبل أن نقوم نحن 
الشارع  بتزفيت  كمجلس 
بالفعل  ك���ان���وا  امل����ذك����ور، 
على  ب��ت��زف��ي��ت��ه  ي���ق���وم���ون 

ولكننا  اخل���اص،  حسابهم 
بإعفائهم  قمنا  املقابل  في 
الضريبة  م���ن  ق��س��م  ع���ن 

املترتبة عليهم للمجلس".
ونّوه خالد مغاربة بالقول: 
"أضف إلى ذلك، في اآلونة 
شارع  تعبيد  مت  األخ��ي��رة، 
من  شيكل،  مليون  بتكلفة 
التحسني،  ضريبة  عائدات 
وه��و ال��ش��ارع ال��ذي يخدم 
املوجودة  عشرات احملالت 
ه���ن���اك. ب���ال���رغ���م م���ن شح 
مؤخًرا  ق��م��ن��ا  امل��ي��زان��ي��ات، 
بتحصيل 2.5 مليون شيكل 
املنطقة  وتخطيط  لتوسعة 

م���داوالت  بعد  الصناعية، 
عديدة مع الوزارات. وألفت 
محالت  أن  إل����ى  االن���ت���ب���اه 
وم���ص���ان���ع م����وج����ودة في 
تقوم  ال��ص��ن��اع��ي��ة،  املنطقة 
ومخلفات  النفايات  بإلقاء 
املناطق  ف���ي  ال�����ورش�����ات، 
ال��ق��ري��ب��ة م��ن��ه��م، رغ����م أنه 
 2013-2012 س��ن��ة  ف��ي 
ألف   650 م��ب��ل��غ  رص���دن���ا 
شيكل لغاية تنظيف مكبات 
ال��ن��ف��اي��ات ال��ع��ش��وائ��ي��ة في 
الرينة كلها وكانت للمنطقة 
األسد"  حصة  الصناعية 

بحسب تعقيبه.

خالد جنمخالد مغاربة


