
غزة - ب�سام �لعطار - �لر�أي
�حلكومي��ة  �ال�سرت�تيجي��ة  �سم��ن 
�لهادف��ة لت�سجي��ع �ل�سناع��ة �لوطنية 
عل��ى  �ل�سحفي��ة  �لطو�ق��م  و�إط��اع 
�ملعيقات و�ل�سعوب��ات �لتي تو�جه هذ� 
�لقط��اع م��ن �ل�سناع��ات �لفل�سطيني��ة، 
�حلكوم��ي  �الإعام��ي  �ملكت��ب  نظ��م 
بالتعاون م��ع وز�رتي �ملالية و�القت�ساد 

�سمل��ت:  ميد�ني��ة  جول��ة  �لوطن��ي، 
د�ئ��رة �لرقاب��ة و�لتفتي���ش مبديري��ة 
�لثمين��ة  �ملع��ادن  ومر�قب��ة  دم��غ 
�لوطن��ي،  �الإقت�س��اد  ل��وز�رة  �لتابع��ة 
وبع���ش �ملن�ساآت يف �ملنطق��ة �ل�سناعية 
�س��رق مدين��ة غ��زة، �إ�ساف��ة لل�ساح��ة 
�جلمركي��ة ملعرب ك��رم �أبو�س��امل، كونها 
لاقت�س��اد  �لفق��ري  �لعم��ود  ت�س��كل 

لعجل��ة  �الأ�سا�س��ي  و�ملح��رك  �لوطن��ي 
�القت�ساد يف قطاع غزة.

مديري��ة دمغ ومر�قبة �ملعادن �لثمينة 
�لوطن��ي،  �الإقت�س��اد  ل��وز�رة  �لتابع��ة 
كان��ت �ملحط��ة �الأوىل له��ذه �جلول��ة، 
وذلك بهدف �لتعرف على طبيعة �لعمل 
د�خل هذه �ملديرية �ملهمة، و�لتي مت�ش 
�لوطن��ي،  �الإقت�س��اد  مبا�س��ر  ب�س��كل 

ماي�س��ل  وفح���ش،  متابع��ة  حي��ث  م��ن 
م��ن مع��ادن ثمينة م��ن �خل��ارج و�لعمل 
عل��ى دمغه��ا، وم��ن ث��م �ل�سم��اح للتجار 
�ملحلي��ة،  �الأ�س��و�ق  د�خ��ل  برتوجيه��ا 
�إ�ساف��ة ملتابعته��ا ملح��ات بي��ع �لذه��ب 
�جل��والت  خ��ال  م��ن  و�ملجوه��ر�ت، 
�لطو�ق��م  به��ا  تق��وم  �لت��ي  �ليومي��ة 

�لتفتي�سية.عينات �ملعادن

�ملهند�ش جمال مطر مدير عام مديرية 
�القت�س��اد  ب��وز�رة  �لثمين��ة  �ملع��ادن 
ل�"�ل��ر�أي"،  �أك��د يف حديث��ه  �لوطن��ي، 
�أن �لد�ئ��رة تق��وم عل��ى �أخ��د عين��ات 
م��ن كافة �ملع��ادن �لتي يت��م ��ستري�دها 
م��دى  م��ن  �لتاأك��د  ليت��م  �خل��ارج،  م��ن 

للمو��سف��ات  مطابقته��ا 
 " يت��م  فيم��ا  و�ملعاي��ري، 
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صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا )اإلثنين-الخميس( 
عن شبكة الرأي الفلسطينية التابعة لوزارة اإلعالم- المكتب اإلعالمي الحكومي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
alraygov@gmai l .com
alray@gov.ps

تليفون : 082883366 

غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �ملزيني
 م��ن غ��زة �نطلقن��ا فاحت�سنتن��ا �ل�سف��ة 
�لغربية م��ن بو�بة قلقيلي��ة و�خلليل، ثم 
�إىل عاملن��ا �لعربي تطلعن��ا فكان �للقاء مع 
م�سر و�لبحرين، لننطلق �إىل ف�ساء �لعامل 
فنتو��سل مع �سربيا ورو�سيا، و�ليوم نحط 
�لرحال يف حمطة جدي��دة من قلب عاملنا 
�الإ�سام��ي يف مدر�سة �لفن��ار �لفل�سطينية 
�الأف��كار  ن�ستمط��ر  تركي��ا،  يف  �لدولي��ة 
ونتب��ادل �لنقا�ش و�حل��و�ر يجمعنا �ملنهاج 

و�لوطن رغم تفرقة �حلدود.
بهذه �لكلم��ات بد�أت �ملعلمة �إميان �لربعي 
مدر�س��ة  يف  �الإجنليزي��ة  �للغ��ة  معلم��ة 
�لفالوج��ا �لثانوي��ة للبن��ات م��ن مديري��ة 
�سمال غزة حديثها عن مبادرتها �خلاقة 

جتمعنا”. “�لتكنولوجيا 
و�أو�سح��ت �أن فك��رة مبادرته��ا ب��د�أت م��ن 
خال متابعتها �ليومية لطالباتها ورغبتها 
يف توظي��ف �سبكة �الإنرتن��ت و�لتطبيقات 
�حلديث��ة لك�سر �حل�سار من �أجل �لتو��سل 
�لع��امل �خلارج��ي وتعلي��م طالباته��ا  م��ع 
�للغ��ة �الجنليزي��ة، فكان��ت �لتكنولوجيا 
ه��ي �جل��زء �الأ�سا���ش يف مبادرته��ا حي��ث 
��ستخدم��ت تطبي��ق �لكاه��وت، �ل�سكاي��ب، 

زووم، �ملا�سنجر. 
�ملنه��اج  تعزي��ز  �إىل  �ملب��ادرة  وته��دف 
باأن�سط��ة المنهجي��ة وتوظي��ف تطبيقات 
�لتكنولوجي��ا يف �لتعلي��م وتعزي��ز �جلانب 
�لثق��ة  وزي��ادة  �لطالب��ات  ل��دى  �لنف�س��ي 
�لع��امل  م��ع  �لطالب��ات  ودم��ج  باأنف�سه��ن 
�خلارج��ي رغم ما نعانيه من ح�سار و�إبر�ز 
�سورة م�سرفة للمعل��م �لفل�سطيني وزيادة 

�مل�ستوى �لتح�سيلي للطالبات.
وتقول �ملعلم��ة �لربعي : “�ملب��ادرة بد�أت 
منذ �سهر دي�سم��رب 2017 وم�ستمرة حتى 
�الآن حي��ث ت�سع��ى من خاله��ا لل�سفر عرب 
ف�ساء �الإنرتنت لك�س��ر �حلو�جز و�حلدود 
و�إعط��اء �لطالبات فر�سة تب��ادل �ملعرفة 
و�لتعل��م م��ع �لطالبات خارج ح��دود قطاع 
غ��زة”. وتكمن منهجي��ة �لعمل يف �ملبادرة 
م��ن خ��ال ث��اث مر�ح��ل متثل��ت �ملرحلة 
�الأوىل يف �لتو��س��ل ع��رب ح��دود �لوط��ن 
م��ن خ��ال تكوي��ن لق��اء�ت ب��ن مدر�ستها 
ومدر�س��ة بن��ات كف��ر ثل��ث م��ن مديري��ة 
حي��ث  �لفل�سطيني��ة،  بال�سف��ة  قلقيلي��ة 
�أجرت لق��اء�ت �سفية وم�سابقات منهجية 
�للق��اء�ت  ه��ذه  وع��ززت  �لطالب��ات  ب��ن 
مو�ق��ع  ع��رب  �أخ��رى  بلق��اء�ت  �ل�سفي��ة 
�لتو��س��ل �الجتماعي و��ستثم��ار �الإجازة 
�لن�سفي��ة يف مر�جعة منهاج �لف�سل �الأول 

بعمل م�سابقات �أون الين بن �لطالبات.
�لتو��س��ل  �لثاني��ة  �ملرحل��ة  كان��ت  فيم��ا 
م�س��ر  جمهوري��ة  يف  �لعرب��ي  �لع��امل  م��ع 
و�لبحرين، فاأجرت ح�س�ش ثاثية وعمل 
�لكاه��وت  تطبي��ق  خ��ال  م��ن  م�سابق��ات 
�ل��ذي ج��ذب �لكث��ري م��ن �لطالب��ات حيث 
يتطل��ب م��ن �لطالب��ة �لرتكي��ز و�ل�سرعة 
يف �الإجاب��ة حت��ى تكون �لفائ��زة و�أجرت 
�ختب��ار�ت �إلكرتونية ع��رب جوجل وموقع 

رو�فد �لتعليمي.
ع��رب  �لثالث��ة  �ملرحل��ة  كان��ت  ح��ن  يف 
�لتو��سل م��ع �لعامل �الأوروبي ولقاء�ت مع 
مد�ر���ش يف �سربيا ورو�سي��ا وتركيا وقامت 
باإجر�ء لقاء م��ع �ملعلمة ميلينا من �سربيا 

حيث حتدثت م��ع �لطالبات لتقوية مهارة 
وتنفي��ذ  �الإجنليزي��ة،  باللغ��ة  �ملحادث��ة 
لق��اء�ت م��ع مدر�س��ة �لفن��ار �لفل�سطينية 
متع��ددي  لطلب��ة  تركي��ا  يف  �لدولي��ة 

�جلن�سيات ويدر�سون �ملنهاج �لفل�سطيني.
وكانت �للقاء�ت مثمرة وز�دت من حما�سة 
عل��ى  �أث��رت  كم��ا  �لطالب��ات،  ود�فعي��ة 

�سلوكهن ب�سكل �إيجابي.

Smart Class مبادرة
ومن �سمن مب��ادر�ت �ملعلمة �لربعي قامت 
Smart Class حي��ث  مب��ادرة  بتنفي��ذ 
�نطلق��ت فك��رة �ملب��ادرة من خ��ال غرفة 
�سفي��ة عادي��ة لتغي��ري �لو�ق��ع �لتقلي��دي 
�إىل و�قع �بت��كاري وحولت �ل�سف �لعادي 
�إىل ذك��ي، حيث عملت عل��ى جتديد دهان 
�لط��اوالت  وتزي��ن  �ل�سفي��ة  �لغرف��ة 
الم�س��ت  مل��ون  ال�س��ق  ب��ورق  �لدر��سي��ة 
دجم��ت  ب�سيط��ة  وبخط��و�ت  �لو�ق��ع، 
باألع��اب  �ملحلي��ة  �لبيئ��ة  م��ن  �لو�سائ��ل 
تربوي��ة وط��رق تدري�ش حديث��ة، وزينت 
�جل��در�ن بالو�سائ��ل �لتعليمي��ة �ليدوي��ة 
�لت��ي مت ��ستخد�مه��ا عل��ى �أر���ش �لو�ق��ع  
لتغيري �ل�سورة �لروتينية للغرفة �ل�سفية 

وجل�سة �لطالبات فيها.

مبادرة “خصوصي أونالين”
ويف نف���ش �ل�سي��اق �أن�س��اأت �ملعلم��ة قناتها 
�خلا�س��ة ع��رب �ليوتي��وب وقام��ت بن�س��ر 
فيديوهات �سرح لدرو�ش �للغة �الإجنليزية 
�إن�ساني��ة  �لث��اين ع�س��ر كمب��ادرة  لل�س��ف 
�خل�سو�سي��ة،  �لدرو���ش  ع��بء  لتخفي��ف 

ون�سرها عرب مو�ق��ع �لتو��سل �الجتماعي 
م��ن  ع��دد ممك��ن  �أك��رب  �إىل  ت�س��ل  حت��ى 

�لطلبة.

 My Teaching مبادرة
 Cards Make Nothing

Hard
 My �إمي��ان مب��ادرة  �ملعلم��ة  نف��ذت  كم��ا 
Teaching Cards Make Noth-
تطبيق  على  ت�ستمل  و�لت��ي   ing Hard
�لرتبوي��ة  �ال�سرت�تيجي��ات  م��ن  �لعدي��د 
ا ��سرت�تيجيات �لتعلم  �حلديث��ة وخ�سو�سً
�لن�س��ط و�لعدي��د م��ن �الألع��اب �لرتبوية 
وجتهي��ز و�سائ��ل تعليمية يدوي��ة لدرو�ش 
ورفع��ت  ع�س��ر،  �لث��اين  �ل�س��ف  منه��اج 
�سع��ار “نع��م �أن��ا توجيه��ي لك��ن م��ن حقي 
�أن �ألع��ب الأتعل��م”، حي��ث طبق��ت �لعديد 
م��ن �ال�سرت�تيجي��ات �حلديث��ة و�الألعاب 
وتنفي��ذ  �ل�سعبي��ة  ��ا  خ�سو�سً �لرتبوي��ة 

ح�س�ش ال �سفية يف �ساحة �ملدر�سة.
وجت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن �ملعلم��ة �لربع��ي 
ح�سل��ت عل��ى جائ��زة �ملعل��م �ملتمي��ز على 
م�ستوى �لوز�رة ع��ام 2014، ومت تكرميها 
مل�ساركته��ا يف م�سابق��ة معل��م فل�سطن عام 
�لرئي�ش  2017، كم��ا �ساركت يف م�سابقة 
للمعل��م �ملتميز �لعام �ل�سابق وح�سلت على 

�ملرتبة �الأوىل على م�ستوى �ملديرية.

ضمن مبادرون مبدعون..

" البرعي" توظف التكنولوجيا والتواصل لتطوير 
مهارات طالباتها في اللغة اإلنجليزية
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غزة-�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
بد�ف��ع �حلاج��ة و�لفق��ر، ميتهن �أطف��ال يف عمر 
�لزهور "�لت�سول" يف �س��و�رع غزة، يتجولون بن 
�ل�سيار�ت ويطرقون باأيديهم نو�فذها و�أل�سنتهم 
يرزق��ك..�هلل  �سي��كل"..�هلل  ت��ردد" �أعطين��ي 
يحفظ��ك..�هلل يعطي��ك �لل��ي ببال��ك"، وقائمة 

مطولة من �الأدعية و�الحلاح حتى نيل �ملر�د.
�سيناري��و يتك��رر يومي��ا م��ا ب��ن �أطف��ال ون�س��اء 
مك�سوف��ات �لوج��ه �أو منقب��ات يحت�س��ن �أطفال 
�سغار ممدين على �الأر�ش ماب�سهم بالية، ويقمن 
مب��د �ليد يف �الأ�سو�ق وق��رب �ملحال �لتجارية �أو 

�مل�ساجد..حماوالت كثرية ال�ستعطاف �ملارة.
"�لر�أي" طرقت باب وز�رة �لتنمية �الجتماعية 
بغزة وتعرفت عل��ى دورها وجهودها �ملبذولة يف 
�سبي��ل �حلد من هذه �لظاه��رة �لتي باتت حمط 
تذم��ر و��ستياء من قبل �ملو�طنن �لذين يقبعون 
حتت ظروف �قت�سادي��ة ومعي�سية �سعبة جر�ء 
ح�سار �إ�سر�ئيلي خان��ق �متدت جذوره �إىل �أكرث 

من 13 عاما.

دراسة حاالت التسول
�الجتماعي��ة  �لتنمي��ة  وز�رة  با�س��م  �ملتحدث��ة 
بغ��زة عزي��زة �لكحل��وت، قال��ت:" دور �ل��وز�رة 
يتعل��ق يف در��س��ة جمي��ع ح��االت �ملت�سول��ن م��ن 
�لناحية �القت�سادية، وذلك عرب فريق مديرية 
�لتنمي��ة �الجتماعي��ة يف كل حمافظ��ة، �إ�سافة 
�إىل حتوي��ل جميع �حلاالت �مل�ستحقة �قت�ساديا 

للربنام��ج �لوطن��ي يف �ل��وز�رة، وحتوي��ل بع���ش 
�حل��االت �لتي ت�ستطيع �لعمل يف م�ساريع �سغرية 

�إىل د�ئرة �مل�ساريع يف �لوز�رة".
و�أ�ساف��ت �لكحل��وت يف حو�ر خا�ش ل��� "�لر�أي": 
�إن �ل��وز�رة تق��وم بتحويل �الأطفال م��ن �سن 14 
�إىل 16 م��ن �لذك��ور، وم��ن �س��ن 14 �إىل 18 م��ن 
�الإن��اث �ملت�سربن من �ملد�ر���ش و�ملت�سولن ملر�كز 

�لتدريب �ملهني لدجمهم وتعليمهم مهنة".
و�إىل جانب ذلك، تق��وم د�ئرة �لطفولة بدورها 
يف متابع��ة �الأطف��ال �ملت�سول��ن، وتق��دمي كل ما 
ت�ستطيع من �إر�س��اد وتوعية وتثقيف و�لتو��سل 
م��ع جل��ان �ل��زكاة يف �ملجتم��ع �ملحل��ي، وحتوي��ل 
�لربي��ع  موؤ�س�س��ة  �إىل   14 �س��ن  دون  �الأطف��ال 
للحج��ز 48 �ساع��ة حت��ى تت��م در��س��ة �حلال��ة 
وحتوي��ل �لن�س��اء �إىل بيت �الأم��ان ال�ست�سافتهم 

�حلالة. در��سة  تتم  حتى  �ساعة   48

حملة إعالمية وبرامج
وح��ول �خلط��ة �لت��ي و�سعته��ا �ل��وز�رة ملو�جهة 
�لت�س��ول، بين��ت �لكحل��وت �أن �خلط��ة تب��د�أ يف 
�ل�س��روع بحملة �إعامي��ة م�سرتكة ب��ن �لوز�رة 
وعدد كب��ري من �ملوؤ�س�س��ات �حلكومية م��ن �إعام 
و�لتعلي��م  و�لرتبي��ة  �الأوق��اف  ووز�رة  حكوم��ي 
ووز�رة �لد�خلية و�لتوجي��ه �لوطني و�ل�سيا�سي 
وز�رة �لثقافة ووز�رة �لعمل و�لق�ساء و�ل�سرطة 
ومكت��ب �لنائ��ب �لع��ام وكل جه��ة له��ا دور يتعلق 

بها.

�أم��ا �لرب�مج �لتي تعمل عليه��ا �لوز�رة، فتتلخ�ش 
يف تطبي��ق �خلط��ة �ملو�سوع��ة م��ن قب��ل �للجان 
و�الإ�س��ر�ف و�ملتابعة على ف��رق �لعمل �مليد�نية، 
و�لبث يف تو�سيتها وتقدمي �لدعم و�الحتياجات 
�للزمة لها، ورفع حاالت �لت�سول �لتي حتتاج �إىل 

تدخات �إ�سافية للجان �لعليا للبث فيها.

إنجازات على أرض الواقع
وفيم��ا يتعلق باالإجناز�ت �لت��ي حققتها �لتنمية 
عل��ى �سعي��د مو�جه��ة ظاه��رة �لت�س��ول بغ��زة، 
تابع��ت �ملتحدثة با�س��م �لتنمي��ة:" نعم حققت 
�لعدي��د م��ن �الإجن��از�ت يف �ل�سن��و�ت �ملا�سية يف 
حماربة هذه �لظاهرة عن طريق �إ�سافة �لعديد 
يع��رف  م��ا  �أو  �لوطن��ي  للربنام��ج  م��ن �حل��االت 
ب�سيكات �ل�سوؤون، ومنحها م�ساريع �سغرية للعي�ش 
منها وربط عدد من �حل��االت مبوؤ�س�سات لتقدمي 

�مل�ساعدة لها".
ووف��ق م��ا ذكرته ف��اإن �ل��وز�رة تق��وم بالتن�سيق 
ب��ن �لعديد من �جله��ات، وهن��اك �أدو�ر �أ�سا�سية 
ووز�رة  حكوم��ي  �ع��ام  م��ن  �حلمل��ة  ه��ذه  يف 
�الأوق��اف و�لرتبي��ة و�لتعلي��م ووز�رة �لد�خلية 
و�لتوجي��ه �لوطن��ي و�ل�سيا�س��ي وز�رة �لثقاف��ة 
ووز�رة �لعمل و�لق�ساء و�ل�سرطة ومكتب �لنائب 
�لع��ام و�ملباحث �لعامة كلها �سريك مع �لوز�رة يف 

تنفيذ �حلملة.
�أن  �إىل  �أ�س��ارت  �ملت�سول��ن بغ��زة،  وح��ول ع��دد 
�لعدد ال يتجاوز 200 مت�سول على م�ستوى كافة 

حمافظات قطاع غزة، مو�سحة �أن �أ�سباب �رتفاع 
هذه �لظاهرة يرجع للو�سع �القت�سادي �ل�سعب، 
و�حل�س��ار �لظامل �ملفرو�ش عل��ى قطاع غزة منذ 

ع�سر�ت �ل�سنن.
و�أكدت �لكحلوت �أن �لوز�رة وعلى مدى �ل�سنو�ت 
�ملا�سي��ة قام��ت باإج��ر�ء�ت بح��ث مي��د�ين على 
ه��ذه �الأ�س��ر، وال ز�ل��ت جت��ري ه��ذه �لبح��وث 
للتعرف على و�سعها �القت�سادي ومن ثم �ل�سروع 
يف حلوله��ا، علم��ا ب��اأن معظم �حل��االت �لتي متت 

معاجلتها ممتهنة للت�سول ولي�ست بحاجة له.
ويف وق��ت �ساب��ق وخ��ال ور�س��ة عم��ل ملكافح��ة 
�لت�س��ول، �أك��د ريا���ش �لبيطار رئي���ش �للجنة يف 
�أن هن��اك خط��ة  �لتنمي��ة �الجتماعي��ة  وز�رة 
وز�رة  �أعدته��ا  �مل�سكل��ة  ه��ذه  ملكافح��ة  عم��ل 
�لتنمي��ة �الجتماعي��ة مع �لعديد م��ن �ل�سركاء، 
و�أن �ملجتمع بكافة �أطيافه وفئاته مطالبا بعقد 
حم��ات توعوية من �أجل حمارب��ة هذه �مل�سكلة 

و�لق�ساء عليها.
وب��ن �لبيط��ار �أن �لت�س��ول �سو�ء كان م��ن ز�وية 
�حلاج��ة �أو م��ن ز�وي��ة �المته��ان فه��و ظاه��رة 
�سلبية، و�أن �مل�سوؤولية جماعية و�لعبء جماعي 
يقع على �ملوؤ�س�س��ات �لعامة و�لدو�ئر �العامية 
لن�س��ر �لتوعية، و�أن هذه �للق��اء�ت تعترب حجر 
�أ�سا���ش ولبن��ة طيب��ة للب��دء يف مكافح��ة ه��ذه 

�مل�سكلة. 

تكاتف حكومي بغزة القتالع جذور التسول 
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عب��د  غزة-�لر�أي-فل�سط��ن 
�لكرمي

عل��ى ق��دم و�ساق، تو��س��ل طو�قم 
وز�رة �الأ�سغ��ال �لعام��ة و�الإ�سكان 
بغزة، عمليات �لبحث �مليد�ين من 
�أجل توفري قاعدة بيانات باالأ�سر 
منازله��ا  حتت��اج  �لت��ي  �لفق��رية 
للرتميم و�لتاأهي��ل �أو بحاجة �إىل 
م�سكن �آمن، خا�سة يف ظل �حل�سار 
�الإ�سر�ئيلي �خلان��ق �لذي يع�سف 

بقطاع غزة منذ �سنو�ت طويلة.
�الحت��ال  طائ��ر�ت  و�سَن��ت 
�سر�س��ة  حرب��ا  �الإ�سر�ئيلي��ة 
وقا�سية على قطاع غزة يف �ل�سابع 
من يولي��و دمرت خاله��ا 12 �ألف 
وح��دة �سكني��ة ب�س��كل كل��ي، فيما 
بلغ عدد �لوحد�ت �ملهدمة جزئيًا 
 6600 منه��ا  �أل��ف وح��دة،   160

وحدة غري �ساحلة لل�سكن.
ب�س��كل  �الأ�سغ��ال  وز�رة  وت�سع��ى 
د�ئم لر�سم �لب�سمة و�لبهجة على 

وج��وه �لعائ��ات �لفق��رية بغ��زة، 
م��ن خ��ال �إع��ادة ترمي��م �ملنازل 
طائ��ر�ت  بفع��ل  �إم��ا  �ملتهالك��ة، 
�الحت��ال �أو بفع��ل �لفق��ر وعدم 
مقدرة تلك �لعائ��ات على �ل�سكن 

يف منزل �آمن و�سحي. 
�أ�سخم عملية بحث

�لعام��ة  �الأ�سغ��ال  وز�رة  وكي��ل 
و�الإ�س��كان ناج��ي �سرح��ان، يقول 
يف حديث ل�"�ل��ر�أي":" �إن وز�رته 
و�أ�سخ��م  �أك��رب  باإج��ر�ء  قام��ت 
عملي��ة بح��ث مي��د�ين للعائ��ات 
قط��اع  يف  �لفق��رية  �لفل�سطيني��ة 
غزة �ملحتاجة لل�سكن �أو �لرتميم، 
و�لت��ي ي�سل عددها ل��� )40 �ألف( 

�أ�سرة فقرية".
طو�ق��م  �إن  �سرح��ان:"  وي�سي��ف 
�لبح��ث �ملي��د�ين �لتابع��ة للوز�رة 
تعم��ل عل��ى م��د�ر �ل�ساع��ة بهدف 
توف��ري قاع��دة بيان��ات ع��ن ه��ذه 
خ��ال  م��ن  يت��م  بحي��ث  �الأ�س��ر، 

ه��ذ� �لبح��ث �لتع��رف عل��ى م��دى 
للرتمي��م  �الأ�س��ر  ه��ذه  ��ستحق��اق 

و�ل�سكن".
�أ�سم��اء  �أن  حديث��ه  يف  و�أو�س��ح   
بيوته��ا  حتت��اج  �لت��ي  �لعائ��ات 
تبق��ى  ل�سك��ن  حتت��اج  �أو  لرتمي��م 
حمو�سب��ة وموجودة ل��دى �لوز�رة 

�إىل حن �لبحث عن ممولن لها.
برنام��ج  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
ترمي��م م�ساك��ن �لفق��ر�ء وتوف��ري 
يعتم��د  �لفق��رية  لاأ�س��ر  م�ساك��ن 
عل��ى �مل�ساريع �ملمول��ة من موؤ�س�سة 
 ،undp�لتع��اون �الإ�سام��ي �أو �ل�
مثل م�س��روع جح��ر �لديك وجزء 

من عمار�ت �سمو �ل�سيخ حمد.
م�ساري��ع  �إن  قول��ه:"  وتاب��ع 
ترمي��م بي��وت �لعائ��ات �لفق��رية 
و�ملحتاجة بغ��زة، تاأتي يف �أوقات 
متفرق��ة ح�س��ب وج��ود �جله��ات 
وز�رة  ت�سع��ى  فيم��ا  �ملمول��ة، 
�الأ�سغ��ال ال�ستج��اب متويل لتلك 

�مل�ساريع ". 
بيانات حمو�سبة

ويف وقت �ساب��ق، �أعلن وكيل وز�رة 
�ال�سغ��ال �أن طو�قم �لوز�رة تعمل 
على م��د�ر �ل�ساعة الإجناز �لبحث 
�مليد�ين، حي��ث ��ستطاعت �إجر�ء 
عملي��ات �لبحث لع��دد )24 �ألف( 
�ملا�سي��ة،  �الأ�سه��ر  خ��ال  �أ�س��رة 
م�سري� �إىل �أن �لبحث ماز�ل �لبحث 
م�ستمر� لباقي �الأ�سر بهدف توفري 
قاعدة بيان��ات حمو�سبة عن هذه 
�الأ�سر م��ن �أجل ��ستج��اب متويل 
مل�ساري��ع �لرتمي��م وبن��اء وح��د�ت 

�سكنية جديدة.
�لكب��رية الأبن��اء  �لتحي��ة  ووج��ه 
كاف��ة  يف  �لفل�سطين��ي  �سعبن��ا 
�أماك��ن تو�ج��ده، متمني��ا �أن يع��م 
�خل��ري و�الأم��ان على �أبن��اء �سعبنا 
�هلل  يف��رج  و�أن  �لفل�سطين��ي 

كربهم.
وتعمل عدد من �ملوؤ�س�سات و�لدول 

عل��ى بن��اء م�ساري��ع �سكني��ة عدة 
م��ن  �ملت�سرري��ن  الإي��و�ء  بغ��زة 
�لعدو�ن �الأخ��ري و�الأ�سر �لفقرية، 
م��ن خ��ال بن��اء وح��د�ت �سكنية 

ت�سم ع�سر�ت �ل�سقق �ملجهزة.
و�سّنت قو�ت �الحتال حرًبا على 
قط��اع غ��زة، يف �ل�سابع م��ن يوليو 
��ست�سه��اد  ع��ن  �أ�سف��رت   ،2014
�ألف   12 وه��دم  مو�طًن��ا،   2320
وح��دة �سكني��ة، ب�سكل كل��ي، فيما 
بلغ عدد �لوحد�ت �ملهدمة جزئيًا 
 6600 منه��ا  �أل��ف وح��دة،   160

وحدة غري �ساحلة لل�سكن.
م��و�د  دخ��ول  �الحت��ال  ومين��ع 
�لبن��اء �إىل قط��اع غزة من��ذ �أكرث 
م��ن ثم��اين �سن��و�ت، ع��د� كميات 
حمدودة ل�سالح �مل�ساريع �لدولية، 
�الأخ��ري،  �لع��دو�ن  وملت�س��رري 
ويت�سلمونه��ا وف��ق كوب��ون خا�ش، 
�لغ��وث  وكال��ة  تعده��ا  وك�س��وف 

ووز�رة �الأ�سغال. 

أضخم عملية بحث ميدانى..

األشغال..جهود مضنية لتسكين آالف الفقراء
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�لقد�ش �ملحتلة- �لر�أي
تعترب حو�ج��ز �الحت��ال �ملنت�سرة 
مدين��ة  م��ن  �لقدمي��ة  �لبل��دة  يف 
�خللي��ل �الأكرث دموية عل��ى م�ستوى 
�لوطن، حيث �أعدم جنود �الحتال 
عل��ى  فل�سطيني��ًا   38 وم�ستوطن��وه 
 ،2015 ع��ام  من��ذ  �حلو�ج��ز  ه��ذه 
�جلرح��ى  لع�س��ر�ت  باالإ�ساف��ة 
�الأطف��ال  م��ن  معظمه��م  و�ملعتقل��ن 
و�لن�س��اء، �إىل جانب �ملعاناة �لكبرية 
�لفل�سطيني��ون  له��ا  يتعر���ش  �لت��ي 
عل��ى ه��ذه �حلو�ج��ز و�لت��ي ته��دف 
الإف��ر�غ �لبل��دة �لقدمي��ة م��ن �أهله��ا 

�لفل�سطينين.
ويف تقرير له، قال �لباحث يف جلنة 
�إعمار �خلليل ح�سن �ل�سامن �إىل �أن 
�سيا�س��ة �الحت��ال �ال�ستيطانية يف 
�لبلدة �لقدمية تقوم على ركيزتن، 
�الأوىل ع��زل �لبل��دة �لقدمي��ة ككل 
ع��ن حميطه��ا �جلغر�يف م��ن �خلارج، 
للح��د من �لدخ��ول �إليه��ا �أو �خلروج 
منه��ا، وثاني��ا تقطي��ع �أو�ساله��ا م��ن 
�إىل  �أحيائه��ا  وحتوي��ل  �لد�خ��ل 
على  لل�سغط  "كانتونات" منف�سل��ة، 

�أهله��ا ملغادرته��ا، معتم��دة يف حتقيق 
�الإعد�م��ات،  �سيا�س��ة  عل��ى  ذل��ك 
و�إقامة �لعديد من �حلو�جز ونقاط 
�لتفتي�ش و�ملر�قبة مل�ساعفة معاناة 

�ملو�طنن.
خارط��ة  �ل�سام��ن  و��ستعر���ش 
�لبل��دة  يف  �الحت��ال  حو�ج��ز 
ع��دد  �أن  �إىل  م�س��ري�  �لقدمي��ة، 
�حلو�ج��ز و�أب��ر�ج �ملر�قب��ة ونقاط 
�لتفتي�ش �ملنت�س��رة فيها �لثابت منها 
و�ملتحرك تبعا الإجر�ء�ت �الحتال 
يزيد عن 100، تنت�سر على م�ساحة 

تقل عن �لكيلو مرت مربع �لو�حد.
و�أ�س��اف �أن �أربع��ة حو�ج��ز ثابت��ة 
عليه��ا  يطل��ق  كم��ا  �أو  ود�ئم��ة 
�الحت��ال نق��اط عب��ور �أو بو�ب��ات 
�ملدين��ة  يف  كان��ت  لل�س��كان،  عب��ور 
حماول��ة  يف   ،2015 ع��ام  قب��ل  م��ا 
�جلغ��ر�يف  �لف�س��ل  فك��رة  لرت�سي��خ 
للبل��دة �لقدمي��ة وتق�سيمه��ا، وهي: 
و�ل��ذي  �ل�سه��د�ء  �س��ارع  حاج��ز 
يف�س��ل منطق��ة ب��اب �لز�وي��ة ع��ن 
منطق��ة �لدبوي��ا، و�حلاج��ز �ملق��ام 
ق��رب م�سجد �أبو �لري���ش يف منطقة 

�ل�سهلة، و�حلاجز �ملقام قرب ديو�ن 
�لرجب��ي يف منطق��ة �ل�سهل��ة �أي�س��ا، 
منطق��ة  يف�س��ل  �ل��ذي  و�حلاج��ز 
�حل��رم عن �ل�سوق �ل�سعبي يف �لبلدة 

�لقدمية.
خمططات��ه  م��ن  �الحت��ال  و�س��ّرع 
�لقدمي��ة  �لبل��دة  يف  �ال�ستيطاني��ة 
وب�س��كل ملح��وظ منذ ع��ام 2015، 
كب��رية  حو�ج��ز  ثاث��ة  و�أ�س��اف 
وثابتة كمعاب��ر وهي، حاجز عمارة 
�لرمي��دة،  ت��ل  منطق��ة  يف  قفي�س��ة 
وحاج��ز ق��رب م�سج��د �لرحم��ة يف 
منطق��ة تل �لرمي��دة �أي�س��ا ال يبعد 
ع��ن �حلاج��ز �الأول �س��وى 50 مرت�، 
وحاج��ز على مدخ��ل و�دي �حل�سن 
م�ستوطن��ة  بو�ب��ة  م��ن  بالق��رب 

�أربع". "كريات 
�أح��اط  �الحت��ال  يك��ون  وبذل��ك 
حو�ج��ز  ب�سبع��ة  �لقدمي��ة  �لبل��دة 
ثابت��ة، يطل��ق عليه��ا معاب��ر، بهدف 
�لقدمي��ة  للبل��دة  ح�س��اره  �إح��كام 
م��ن �خل��ارج، وعزله��ا ع��ن حميطه��ا 
�جلغ��ر�يف، وتر�سي��م حدوده��ا مب��ا 
�أهد�ف��ه وخمططات��ه  ين�سج��م م��ع 

�ال�ستيطاني��ة يف خلق جيب جغر�يف 
ميت��د م��ن م�ستوطنة "كري��ات �أربع" 
ه��ذ�  وتق�سي��م  �لقدمي��ة،  للبل��دة 
�إىل  وحتويل��ه  �جلغ��ر�يف  �جلي��ب 

"كانتونات" منف�سلة.
و�أ�س��ار �ل�سام��ن �إىل �أن �الحت��ال 
يعم��ل عل��ى ح�س��ر وتوجي��ه حركة 
د�خ��ل  �لفل�سطيني��ن  �ملو�طن��ن 
�لبل��دة �لقدمي��ة، و�إجباره��م عل��ى 
��ستخ��د�م م��ا يع��رف باأح��د �ملعاب��ر 
للو�س��ول  به��ا  �ملحيط��ة  �ل�سبع��ة 
ملنازله��م وحماله��م �لتجارية، وذلك 
من خال �إغاق �لعديد من �ملد�خل 
�الأخ��رى �ملوؤدي��ة للبل��دة �لقدمي��ة، 
حي��ث يوج��د �أك��رث م��ن 40 مدخ��ا 
�أغلقه��ا �الحتال بالكامل بال�سو�تر 
ومن��ع  و�حلديدي��ة،  �ال�سمنتي��ة 
�ملو�طن��ن م��ن ��ستخ��د�م م��ا تبق��ى 
م��ن مد�خ��ل، و�قت�س��ار ��ستخد�مه��ا 
فق��ط،  وم�ستوطني��ه  جن��وده  عل��ى 
كم��ا ه��و ح��ال �ملو�طن��ن �لقاطنن 
يف �ملقط��ع �الأول من �س��ارع �ل�سهد�ء، 
ب��اب  منطق��ة  م��ن  ميت��د  و�ل��ذي 
حي��ث  للدبوي��ا،  و�س��وال  �لز�وي��ة 

ي�سمح للمو�طنن باملرور عرب حاجز 
�أو حو�ج��ز  �ل�سه��د�ء فق��ط،  �س��ارع 
ت��ل �لرميدة �سع��ود�، وال ي�سمح لهم 
بالعبور من �أي مدخل �آخر، حيث مت 
�إغاقه��ا بالكامل، وكذل��ك �الأمر يف 

معظم �أحياء �لبلدة �لقدمية. 
و�أ�ساف �ل�سامن �أن �الحتال يعمل 
على �إف��ر�غ �ملدين��ة بال�سغط عليهم 
ودفعهم للهجرة منها، وترك منازلهم 
خ��ال  م��ن  �لتجاري��ة،  وحماله��م 
�سيا�س��ة �الإعد�م��ات �لت��ي ميار�سه��ا 
�حلو�ج��ز  عل��ى  �ملو�طن��ن،  بح��ق 
و�ملر�قب��ة،  �لتفتي���ش  ونق��اط 
باالإ�ساف��ة الإجر�ء�ت��ه �الحتالية 
د�خل �لبلدة �لقدمي��ة، وما يتعر�ش 
له �سكانها، على يد دوريات �الحتال 
�ملفاجئ��ة،  �لد�خلي��ة  و�حلو�ج��ز 
و�عت��د�ء�ت جمموع��ات م�ستوطنيه 
�حتج��از  م��ن  و�مل�ستم��رة،  �لد�ئم��ة 
و�عت��د�ء  وقت��ل،  وترهي��ب  و�سب��ح 
عل��ى من��ازل �ملو�طن��ن وممتلكاتهم، 
للحد من حركته��م و�لت�سييق عليهم 
وخا�س��ة �الأطف��ال و�لن�س��اء منه��م، 

لدفعهم لرتكها و�خلروج منها.

منذ 2015

38 فلسطينيًا أعدمهم االحتالل 
على الحواجز بالبلدة القديمة في الخليل
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خرب��ة �لبويرة تقع عل��ى منطقة تلية ب��ن �لوديان تقوم 
خرب��ة �لبويرة �ىل �جلن��وب �ل�سرقي م��ن مدينة �لرملة 

وعلى بعد 15 كيلو مرت� منها.
 ترتف��ع �لقري��ة 250 م��رت� ع��ن �سط��ح �لبح��ر وتقع بن 

قرية بيت ماعن و�سلبيت وبيت �سري� وبيت نوبا. 
تت�س��ل �لقري��ة بالط��رق �لرئي�س��ة بن �لقد���ش �ل�سريف 

ويافا وبن �لقد�ش �ل�سريف و�لرملة بطرق فرعية.

تاريخه��ا وت�سميتها : من �ملاحظ م��ن تركيبة �ال�سم �أنها 
يف �ملقط��ع �الأول ��س��ارة �أن �لقري��ة قام��ت يف موقع �أثري 
قدمي الأن ��سم �خلربة يف فل�سطن �منا يطلق على �ملو�قع 
�الأثري��ة �لقدمي��ة كنعانية كام��ت �أو روماني��ة �أما �ملقطع 
�لثاين فقد جاء من كلمة بور وهي �الأر�ش غري �مل�ستخدمة 

وهذ� يدل على �أن �لقرية هجرت ردحا من �لزمن .
 وكان��ت �لقرية عبارة ع��ن مزرعة حتولت لقرية وعا�ست 
بو�س��وح �أثن��اء �حلك��م �لعثم��اين ودفع��ت �ل�سر�ئب حتى 
�س��ان  التفاقي��ة  تبع��ا  1948م  ع��ام  �الآجنلي��ز  �حتله��ا 

رمي��و ويف �لع��ام 1948م وقع��ت �لقري��ة حت��ت �الحتال 
�ل�سهيوين بعملية د�ين �ملرحلة �لثانية ومت تدمريها ومل 
يب��ق منها �ال جدر�ن مهدمة وحوله��ا �ل�سهاينة �ىل موقع 

رماية لقو�تهم �لع�سكرية .
�سكانه��ا : بل��غ ع��دد �سكان �لقري��ة يوم �حتاله��ا يف �لعام 

ن�سمة  190 1948م 

 إعداد / فلسطين عبد الكريم :

خربة البويرة المهجرة 
قضاء الرملة

بعنوان “بعملي يزهو أملي وتزهر مدرستي”

" نشوان"  تطبق مبادرة خالقة لتطوير األداء المدرسي 
غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �ملزيني 

 طبق��ت �ملعلمة منى ن�سو�ن نائب مدير مدر�سة 
هايل عبد �حلميد �لثانوية للبنات يف مديرية 
تعلي��م �سم��ال غ��زة مب��ادرة خاق��ة بعن��و�ن 
“بعملي يزهو �أملي وتزهر مدر�ستي”، �ساهمت 
فيها بتطوير و�قع �لعملية �لتعليمية و�الأد�ء 

يف �ملدر�سة.
وتكم��ن �أهمية �ملب��ادرة يف �إيجاد حل مل�سكات 
�لطالب��ات �ملادية �لت��ي تتعل��ق باحتياجاتهن 
�لتعليمي��ة،  م�سريته��ن  �إكم��ال  يف  �ملدر�سي��ة 
باملدر�س��ة  �لنهو���ش  �إىل  �حلاج��ة  وكذل��ك 

و�حلفاظ على ممتلكاتها وتاأمينها.
وهدف��ت �ملب��ادرة �إىل تنمية �لتع��اون و�لعمل 
�ل�سع��ور  وتعزي��ز  �لفري��ق  ب��روح  �جلماع��ي 

وتنمي��ة  �لوط��ن  نح��و  و�لو�ج��ب  باالنتم��اء 
�لتكاف��ل �الجتماعي لدى �لطالب��ات و�أع�ساء 
�ملجتمع �ملحلي وم�ساندة �لطالبات على �إكمال 
م�سريته��ن �لتعليمي��ة وتوف��ري �ملن��اخ �لبيئ��ي 

�ملائم لبيئة مدر�سية �آمنة وجاذبة.
وتتمث��ل منهجي��ة �لعمل يف �ملب��ادرة من خال 
مهامه��م  وحتدي��د  �ملب��ادرة  فري��ق  ت�سكي��ل 
وعق��د  عملي��ة  خط��ة  وف��ق  �لعم��ل  و�آلي��ات 
�نتخاب��ات لت�سكيل جمال���ش �لف�سول وت�سكيل 
جلن��ة �لعمل �لطاب��ي وجلنة قام��ات �لعطاء 
�ملجتمع��ي وحتدي��د مهامهم ومن ث��م �لتو��سل 
مع موؤ�س�سات �ملجتمع �ملحلي لتعريفهم باأهمية 

�ملبادرة و�أهد�فها.
وتظه��ر �أ�سال��ة �ملب��ادرة يف �الهتم��ام ب�سن��ع 

�جليل �لقادر على �لت�سبيك مع �ملجتمع �ملحلي 
لتحقيق �الحتياجات �ملدر�سية و�لذي �سيزهر 
بالثمار ويحق��ق �الآمال وي�سنع �لغد من خال 
توفري �أب�سط �حتياجات �لطالبات يف مو��سلة 

م�سريتهن �لتعليمية حتى يو��سلن �لعطاء.
وقد �أثرت �ملبادرة على �لفئة �مل�ستهدفة حيث 
خلق��ت ك��و�در ق��ادرة عل��ى �لقي��ادة �لذ�تي��ة 
يف �إد�رة �الأزم��ات وع��ززت �لو�ج��ب �لوطن��ي 
و�النتم��اء لدى �لطالب��ات و�لعاملن و�ملجتمع 
�ملحل��ي ودعم��ت �لعاق��ة ووثقتها ب��ن فريق 
�ملب��ادرة مبا يخ��دم �ل�سالح �لع��ام، كما عززت 
�الأن�سط��ة روح �لتعاون و�لتو��س��ل مع �ملجتمع 
�ملحل��ي و�ساهم��ت يف تكري���ش مفه��وم �لعم��ل 
�خلريي و�الإن�ساين ل��دى �جلميع ووفرت بيئة 

مدر�سية �آمنة وم�ستقرة.
ونفذت �ملبادرة �لعديد من �لرب�مج و�لفعاليات 
�ملتنوع��ة منه��ا “فعالية ي��دً� بي��د”، و”حملة 
�لطب��ق  و”م�س��روع  م�سئوليت��ي”،  ر�سوم��ي 
�خل��ريي”، و”بن��اء �جل��در�ن �ملهدم��ة ب�سب��ب 
�لق�سف”، و”توفري مقاعد حجرية للطالبات 

يف �ساحة �ملدر�سة”.
وتتطل��ع �ملب��ادرة خ��ال �لف��رتة �لقادمة �إىل 
�لعم��ل عل��ى زي��ادة �لتو��س��ل و�لت�سبي��ك م��ع 
ودولي��ة  جمتمعي��ة  وموؤ�س�س��ات  �سخ�سي��ات 
�ل�سم�سي��ة  باخلاي��ا  �ملدر�س��ة  لتزوي��د 
و�ال�ستف��ادة م��ن �لطاق��ة �لكامن��ة للرتبوين 
و��ستغ��ال قدر�تهم وت�سجيعه��م على �الإبد�ع 
�خل��ريي  �لطب��ق  فك��رة  وتو�سي��ع  و�الإنت��اج 

�لري��ادي  �لف��رع  طالب��ات  ق��در�ت  وتطوي��ر 
يف تنفي��ذ م�ساري��ع �سغ��رية ل�س��د �حتياج��ات 
�لطالب��ات �ملحتاج��ات يف �ل�سن��و�ت �لقادم��ة 

�سمن �آلية تتو�فق مع �لنظام �ملدر�سي.
وجت��در �الإ�س��ارة �إىل �أن من��ى ن�س��و�ن ح�سلت 
عل��ى لق��ب نائب مدي��ر متمي��ز للع��ام 2017، 
كم��ا نف��ذت �لعدي��د م��ن �ل��دور�ت يف جماالت 
خمتلف��ة منه��ا �الت�س��ال و�لتو��س��ل و�الإد�رة 
�ل�سفية و�لتخطيط �جليد للدرو�ش و�لبد�ئل 
�لرتبوي��ة للعق��اب �لب��دين و�لتحفي��ز و�إثارة 
�لتفك��ري  قبع��ات  و��سرت�تيجي��ة  �لد�فعي��ة 
�ملدر�س��ي  �جل��دول  �إع��د�د  يف  ودور�ت  �ل�س��ت 
�الإلكرتوين لنو�ب وم��در�ء وبع�ش �سكرتارية 

�ملد�ر�ش يف �سمال غزة.
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غزة- �لر�أي- �أالء �لنمر
تكت�س��ح �لظروف �ل�سعب��ة و�الأزمات 
مظاه��ر  و�ملادي��ة  �القت�سادي��ة 
�حلي��اة �لعام��ة يف قطاع غ��زة، حتى 
و�س��ل �الأمر �إىل رف��ع م�ستوى �حلالة 
�ملو�طن��ن  ذو�ت  د�خ��ل  �ل�سلبي��ة 
و�لعج��ز  و�سعوبته��ا  �حلي��اة  جت��اه 
ع��ن مو�كب��ة �ليومي��ات و�أنه��ا حياة 
�أ�سب��ه بامل�ستحيل��ة، م��ا �أ�سف��ى نوعا 
من �لعج��ز �ملعلن �ل��ذي ي�سيح بكافة 
�لقطاع��ات باأنه��ا عاجزة ع��ن �لعمل 

و�النتاج.
ه��ذه �حلال��ة �ل�سلبية نتج��ت ب�سبب 
حال��ة �حل�س��ار �مل�ستع�سي��ة و�ل��ذي 
�أمت عام��ه �لثال��ث ع�س��ر عل��ى قطاع 
غ��زة، ما غيب بذلك �ل�سور و�مل�ساهد 
و�لو�ق��ع �ملنتج ب�سكل �أو باآخر، ورغم 
كل م��ا يح��دث م��ن �إعاق��ة وعرقل��ة 
هن��اك  �أن  �إال  �لوطني��ة  للم�ساري��ع 
�س��ورة م�سرقة تعمل عليها �حلكومة 

يف قطاع غزة عن كثب.
و�النتاج��ات  �الإجن��از�ت  ه��ي  ع��دة 
و�خلدمات �لت��ي كلم��ا �أر�دت �لبزوغ 
و�الإغ��اق  �حل�س��ار  عليه��ا  طغ��ى 
�لعرقل��ة �ملتعمدة ليبق��ى قطاع غزة 
حم�س��ورً� بكلمة و�ح��دة، مدرجة يف 

قف���ش �حل�س��ار و�ل�سل��ب و�لتجري��د 
من كل نو�حي �الإجناز �لذي ي�ستحق 

�لتحدث عنه.
�الإعام��ي  �ملكت��ب  ق��دم  لذل��ك 
�حلكوم��ي مب��ادرة و��سع��ة ومت�سعبة 
تتمثل بالعدي��د من �مل�ساريع �لعملية 
الإب��ر�ز  ت�سع��ى  �لت��ي  و�لتنفيذي��ة 
و�الإجن��از�ت  �حلكومي��ة  �خلدم��ات 
�ملتتالي��ة، و�لت��ي ت�ستح��ق �لتوق��ف 
الأجله��ا، من خ��ال توجي��ه �الإعام 
�ملحل��ي لت�سلي��ط �ل�س��وء عليه��ا، م��ن 
خ��ال بر�م��ج وخطط ت�سم��ل منابر 

�إعامية خمتلفة.
عليه��ا  يق��وم  �لت��ي  �ملب��ادرة  من�س��ق 
�ملكت��ب �الإعام��ي �حلكوم��ي حمم��د 
حبي��ب، �أو�س��ح ل�"�ل��ر�أي" تفا�سي��ل 
ميت��د  و�لت��ي  �حلكومي��ة  �ملب��ادرة 
تنفيذه��ا على مد�ر عام كامل، و�لتي 
كان��ت ب�سب��ب غي��اب وع��ي �ملو�طنن 
باجله��ود �ملبذولة ووج��ود حالة من 
�لهج��وم �لد�ئمة و�الته��ام بالق�سور 

رغم �سيل �الإجناز�ت �ملحققة.
م�ست��وى  لرف��ع  �ملب��ادرة  "ت�سع��ى 
و��ستب��د�ل  �ملو�طن��ن  ل��دى  �لر�س��ا 
تن�سج��م  �أخ��رى  �إىل  �لهج��وم  لغ��ة 
م��ع �خلدمات �ملقدم��ة لعامة نا�ش يف 

كافة �لقطاعات وتل��ك �لتي تخت�ش 
بذل��ك  وت��ربز  �ملو�طن��ن،  بخدم��ة 
�الإجناز�ت و�جلهود �لتي تعمل عليها 

�حلكومة"، بح�سب حبيب.

28فيلم
باالأه��د�ف  �ملب��ادرة  عم��ل  الإجن��اح 
�الإعام��ي  �ملكت��ب  من��ح  �ملرج��وة، 
بتحدي��د  وز�رة  ل��كل  �حلكوم��ي 
�لت��ي  �إجناز�ته��ا  و�أه��م  �أولوياته��ا 
ليتمك��ن  �ملو�طن��ن،  م��ع  تربطه��ا 
�الأخري من �ل�سري على خطى و��سحة 
يف �إجن��اح �ملب��ادرة �الإعامي��ة �لت��ي 

يرت�أ�سها.
�أن �ملكت��ب �الإعام��ي  وق��ال حبي��ب 
و�إنت��اج  تنفي��ذ  ت��وىل  �حلكوم��ي 
يحت��وي  فيلم��ا  وع�سري��ن  ثماني��ة 
عل��ى معلوم��ات و�أرق��ام له��ا عاق��ة 
بحجم �خلدم��ات �ملقدم��ة للجمهور، 
و�سيك��ون ه��ذ� �لعم��ل �لكب��ري مدفوع 
�الأج��ر بال�سر�كة مع �سركات �الإنتاج 
للب��دء  �لتن�سي��ق  وق��دم  �الإعام��ي 

بتنفيذ هذه �خلطوة.
وت�سم��ل �الأف��ام �ملعلوماتي��ة كاف��ة 
�ل��وز�ر�ت، وميكن �أن حتتاج �لوز�ر�ت 
�لكبرية �أكرث من فيلم ل�سعة خدماتها 

�ملقدم��ة للجمه��ور، ك��وز�رة �ل�سح��ة 
�إىل  �إ�س��ارة  �ملث��ال، ويف  عل��ى �سبي��ل 
طبيعة �ملبادرة بح�سب حممد حبيب 
فه��ي ت�سم��ل �لعدي��د م��ن �الإنتاجات 
�الأف��ام  و�أن  �ملختلف��ة  �الإعامي��ة 

و�حدة منها.
ويف تفا�سي��ل ه��ذه �ملب��ادرة فقد �أكد 
تنفي��ذ  �أن  حبي��ب  حمم��د  من�سقه��ا 
�الأف��ام ما هي �إال و�ح��دة من خطة 
تفا�سي��ل  �ستحم��ل  و�لت��ي  كب��رية، 
2012 حت��ى  ع��ام  من��ذ  و�إجن��از�ت 

�لعام �حلايل 2019.

أعمال درامية
ال يتوق��ف تنفي��ذ �ملب��ادرة عند حد 
تنفي��ذ �الأفام �لت��ي حتمل معلومات 
قل��ب  م��ن  وم�ساه��د  و�س��ور  و�أرق��ام 
ميت��د  ب��ل  �حلكومي��ة،  �ملوؤ�س�س��ات 
�مل�سروع �إىل تنفيذ عدد من �الأعمال 
�لدر�مي��ة �لت��ي م��ن �ملق��رر �أن تب��ث 
عل��ى �الإذ�عات �ملحلية يف قطاع غزة 

بو�قع حلقة در�مية �سهريا.
وحتمل �حللق��ة �لدر�مي��ة �لو�حدة 
عنو�ن��ًا عري�سا تناق�ش فيه تفا�سيل 
ويف  �ملو�طن��ن،  تعرت���ش  م�سكل��ة 
ثناياها حًا ينا�سب �لو�قع �لقانوين 

�ملو�طن��ن،  ينا�س��ب  مب��ا  و�حليات��ي 
وبذل��ك تك��ن �مل�سل�س��ات �لدر�مي��ة 
لعق��ول  خماطب��ة  �أك��رث  �لو�قعي��ة 
�الأمثل��ة  وتقري��ب  �لعام��ة،  �لنا���ش 
�ليومي��ة و�حلياتي��ة له��م، وه��و م��ن 
�أقرب �لفنون لقلوب �لنا�ش وفهمهم.

و�أو�س��ح حبيب �أن �حللقات �لدر�مية 
ه��ي ث��اين �الأعم��ال �لتنفيذية �لتي 
حتمله��ا �ملب��ادرة، و�لت��ي �سيقوم على 
ومتثيل��ي  �إعام��ي  كادر  تنفيذه��ا 
توظف��ه وز�رة �الإعام بح�سب ما هو 

متفق عليه.
�ملب��ادرة ج��والت ميد�ني��ة  وت�سم��ل 
كاف��ة  م��ن  �الإعامي��ن  ت�سطح��ب 
برفق��ة  �الإعامي��ة  �ملوؤ�س�س��ات 
خمت�سن، حيث �ملن�ساآت �القت�سادية 
و�مل�سان��ع  و�ل�سحي��ة  و�لزر�عي��ة 
م�سارك��ة  ل��ه  م��كان  وكل  و�مل��ز�رع 

�إنتاجية على �أر�ش �لو�قع.
وقال حبيب �إن هدف هذه �جلو�الت 
�لت��ي نف��ذت و�ح��دة منها، ه��و و�سع 
�الإع��ام �ملحلي يف �س��ورة �الإجناز�ت 
�لظ��روف  ع��ن  رغم��ا  �ملقدم��ة، 
و�الأو�ساع و�حل�س��ار، وتغيري �ل�سورة 
�لنمطية �ملمتلئة بالعجز عن �لتقدم 

خطوة و�حدة لاأمام.

مشاريع إعالمية .. تتيح لإلنجازات الحكومية بالظهور بغزة

غزة- �لر�أي - �آالء �لنمر
�مل�ستد�م��ة"،  "�لتنمي��ة  عن��و�ن  حت��ت 
ق��وة  ب��كل  خانيون���ش  مدين��ة  تدخ��ل 
طرحت��ه  دويل  م�س��روع  يف  للم�سارك��ة 
"�أملاني��ا" ي�سّدرها لتك��ون من �أكرث �ملدن 
ن�ساط��ًا مب��ا يخ���ش �جلان��ب �لتطوي��ري 
و�لتنم��وي، وذل��ك ب�سحب��ة �أك��رب �مل��دن 
�أريح��ا  مدينت��ي  وه��ن  �لفل�سطيني��ة، 

ونابل�ش.
وباخل�سو���ش �أ�س��اد رئي���ش بلدي��ة خان 
�لبط��ة مبوؤ�س�س��ة  �لدي��ن  يون���ش ع��اء 
�لبلدي��ة  لرت�سي��ح  �الأملاني��ة   )GIZ(
�لتنمي��ة  �أجن��دة  توط��ن  مل�س��روع 
Cit -(  2030 �مل�ستد�م��ة  للعاملي��ة 

ثاث  �سم��ن  و�ختياره��ا   ،)WORKS
م��دن فل�سطيني��ة نابل�ش و�أريح��ا، لتكون 
عينة لتطبيق ه��ذه �الأد�ة وحتويل هذه 
�الأجندة �لعاملي��ة و�إ�سقاطها على �لو�قع 

�ملحلي للبلديات.
وي�سته��دف �مل�س��روع �ل��ذي تق��وم علي��ه 
موؤ�س�س��ة )GIZ( عم��ل �لبلدي��ة ب�سكل 
خا�ش، حيث يقوم على �أهد�ف تطويرية 
وتنموي��ة ملحوظ��ة ت�سته��دف �ملدين��ة، 
حيث تعم �لفائدة على �ملظهر �حل�ساري 
وت�سديره��ا يف حمل �ملناف�س��ة �لدولية. 

و�س��دد �لبطة خال ور�سة �لعمل �الأوىل 
�لتي عقدته��ا موؤ�س�سة )GIZ( �الأملانية 
�سم��ن برنام��ج �إ�ساح �حلكوم��ة �ملحلية 
بالتعاون مع وز�رة �حلكم �ملحلي وبتنفيذ 
وع�سري��ن  �أرب��ع  ومب�سارك��ة  ��ست�س��اري، 
موظ��ف من بلدية خ��ان يون�ش وع�سرون 
�ملحل��ي،  �ملجتم��ع  ع��ن  ممثل��ن  �أخ��رون 

عل��ى �أهمي��ة تبن��ي �خلط��ط �لتنموي��ة 
�مل�ستد�م��ة للعق��د �ملقب��ل للم�ساع��دة يف 
�إح��ال وتوظيف �لتفك��ري �الإبد�عي مبا 

يحقق �لنمو و�لتطور.
�لع��ام  �لتفك��ري  نه��ج  "هن��اك تغي��ريً� يف 
�ملحلي��ة  �لهيئ��ات  �أ�سبح��ت  حي��ث 
تخط��ط وتقود وتق��دم حل��واًل لاأزمات 

�س��و�ء،  ح��د  عل��ى  و�ل�سغ��رية  �لكب��رية 
ه��ذ�  تعبئ��ة  ه��و  �الأه��م  و�لتح��دي 
�جله��د وحتوي��ل �الأه��د�ف �إىل م�ساري��ع 
وحل��ول ��سرت�تيجي��ة تتمث��ل يف حتقيق 
ه��دف خط��ة �لتنمي��ة �مل�ستد�م��ة لع��ام 
2030 وحت�س��ن حياة �جلميع و�آفاقهم 
�مل�ستقبلي��ة يف كل م��كان"، ح�س��ب ق��ول 

�لبطة.
و�أ�س��اد ب��وز�رة �حلك��م �ملحل��ي و�لوكالة 
�الأملاني��ة للتنمي��ة عل��ى دعمهم��ا جلهود 
بلدية خ��ان يون�ش يف هذ� �مل�سمار، حيث 
يوجد �سبعة ع�سر هدفًا للتنمية �لعاملية 

�مل�ستد�مة.
وتناولت �لور�سة �الأوىل �إمد�د �مل�ساركن 
مبعلوم��ات �أ�سا�سية عن �أه��د�ف �لتنمية 
�ملحلي��ة،  �حلكوم��ات  ودور  �مل�ستد�م��ة 
�لتنمي��ة  الأه��د�ف  �لذ�ت��ي  و�لتقيي��م 
�مل�ستد�م��ة ذ�ت �ل�سل��ة بامل��دن من خال 
�ملفاهي��م  لتو�سي��ح  خمتلف��ة  متاري��ن 
و�ختي��ار �أك��رث �الأهد�ف متا�س��ًا مع عمل 
ك��ن �أن حت��دث تغريً�  �لبلدي��ة، و�لت��ي ميمُ
عل��ى �مل�ست��وى �لبعيد، عل��ى �أن يتم �إنهاء 

�لتدريب خال �الأ�سابيع �لقادمة.
لتطبي��ق  خانيون���ش  مدين��ة  وبرت�سي��ح 
م�س��روع �لتنمي��ة �مل�ستد�م��ة عل��ى عمل 
�لبلدي��ة بد�خله��ا، �سيعك���ش ذل��ك و�قع 
مب��ا  و�نتظ��ام  ورفاهي��ة  ب�ساط��ة  �أك��رث 
يخ���ش �حلي��اة �لعام��ة د�خ��ل �ملدين��ة، 
ورمب��ا تك��ن �أك��رث �مل��دن ر�ح��ة متاأث��رة 
مب�ساري��ع �لتطوير و�لتنمي��ة و�لتح�سن 
بامل��دن  مقارن��ة  �لقط��اع،  م�ست��وى  عل��ى 

�ملجاورة.

من بين ثالث مدن فلسطينية

"خانيونس" تركن لمشروع التوظيف اإلبداعي دوليًا
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خمس فوائد من تناول الجوز بشكل يومي

يحتوي �جلوز على جمموعة من 
�أه��م �لفيتامينات و�ملع��ادن �لتي 
يحتاجه��ا �جل�سم، م��ا يجعله من 
�أكرث �أن��و�ع �لطعام �إفادة ل�سحة 
رئي�س��ي  وهوم�س��در  �الإن�س��ان، 
لفيتامن “ب ″6، باالإ�سافة �إىل 
و�لزن��ك،  و�لكال�سي��وم  �حلدي��د 
كما يحتوي على �أحما�ش دهنية 

وبروتينات مهمة للج�سم.
ووفق��ا ملا ذكرته خبرية �لتغذية 
�إنر�ي��ت،  مان��دي  �الأمريكي��ة، 
تناول �أون�سة و�حدة من �جلوز، 
يوؤم��ن 8 باملئة م��ن �الحتياجات 

�ليومية لاألياف.
�أن يفي��د �سح��ة  وميك��ن للج��وز 
جي��د  م�س��در  كون��ه  �لقل��ب، 

ل��ه تاأث��ري  �أن  3، كم��ا  لاأوميغ��ا 
�الأمع��اء  حرك��ة  عل��ى  �إيجاب��ي 
لاإم�س��اك  �لتعر���ش  م��ن  ويق��ي 
غن��ي  ولكون��ه  و�لبو��س��ري، 
خماط��ر  يقل��ل  فه��و  باالألي��اف، 

�الإ�سابة ب�سرطان �لقولون.
وبف�س��ل �حتو�ئ��ه عل��ى ده��ون 
فاإن��ه ي�ساع��د  و�ألي��اف،  �سحي��ة 

بال�سب��ع  �ل�سع��ور  تعزي��ز  عل��ى 
�لغلوك��وز  �مت�سا���ش  و�إبط��اء 
يف �ل��دم، م��ا يح��د م��ن ��ستهاك 
�ل�سع��ر�ت �حلر�ري��ة، وبالت��ايل 

ي�ساهم يف خ�سارة �لوزن.
تن��اول كمي��ة قليل��ة م��ن �جل��وز 
يومي��ا، �ساه��م �أي�س��ا يف تزوي��د 
م��ن  عالي��ة  بجرع��ات  �جل�س��م 

�ملعادن �ملطلوبة ملقاومة ه�سا�سة 
عل��ى  يحت��وي  حي��ث  �لعظ��ام، 
ن�سب��ة م��ن �لنحا���ش �ل��ذي يعزز 
كثاف��ة �لعظ��ام، وم��ع �حتو�ئ��ه 
على مو�د “بوليفينول” �مل�سادة 
لاأك�سدة، يحمي �جلوز من بع�ش 
�الأمر��ش، كم��ا ي�ساهم يف تقليل 

�اللتهابات.

غزة- �لر�أي- �إبر�هيم �ملزيني
 معلم��ة �للغ��ة �الإجنليزي��ة �أ�سم��اء م�سطف��ى من 
مدر�س��ة حليم��ة �ل�سعدي��ة �الأ�سا�سي��ة للبنات يف 
مديري��ة �سم��ال غ��زة، تب��ذل جه��وًد� كب��رية يف 
يف  �الأد�ء  وتطوي��ر  �لتعليمي��ة  �لعملي��ة  تعزي��ز 
�ملدر�س��ة، وذل��ك م��ن خ��ال تنفي��ذ 3 مب��ادر�ت 

تعليمية.
�الإجنليزي��ة  “�للغ��ة  بعن��و�ن  �الأوىل  �ملب��ادرة 
باأ�سل��وب �الألع��اب �لرتبوي��ة“ و�لت��ي �سمل��ت 45 
مط��ورة  و�أخ��رى  �ملبتك��رة  منه��ا  تربوي��ة  لعب��ة 
�الإجنليزي��ة،  �للغ��ة  مه��ار�ت  تدري���ش  لتنا�س��ب 
وجمعته��ا يف كت��اب ترب��وي م�س��ور يعت��رب دلي��ًا 

للمعلم �ملبدع.
م��ن خ��ال �الألع��اب �لرتبوي��ة  �ملعلم��ة  وعمل��ت 
عل��ى دع��م ثق��ة �لطالب��ات باأنف�سه��ن وقدر�ته��ن 

و�كت�ساف طاقاتهن و�إمكانياتهن �للغوية، وحثهن 
على �كت�س��اب مهار�ت �لتفك��ري �الإبد�عي وتعزيز 
قدر�ته��ن عل��ى �لبح��ث ع��ن �ملعلوم��ة م��ن م�سادر 
متعددة. وربطت �ملعلم��ة �ملنهاج بحياة �لطالبات 
و�لو�قع �ليومي �ملعا�ش، و�عتمدت على �الأ�ساليب 
�الأ�س��رع يف �إي�س��ال �ملعلوم��ة للطالب��ات لتبقى يف 

ذ�كرتهن على �ملدى �لطويل.
وق��د �أبدع��ت �ملعلمة يف �بت��كار �أدو�تها �لرتبوية 
�لازم��ة لتنفي��ذ بع���ش �الألعاب �لرتبوي��ة مثل: 
Television، Playing Cards، Blin -(
 fold، Water the Tree، Wristband،
 …The Rolls، The English Dice
وغريه��ا �لكث��ري(، حيث ع��ززت من خاله��ا قدرة 
�للغوي��ة   �مله��ار�ت  جمي��ع  �أد�ء  عل��ى  �لطالب��ات 
و�لكتاب��ة  و�لق��ر�ءة  و�لتح��دث  كاال�ستم��اع 

�إىل  �أدى  مم��ا  �الإجنلي��زي،  و�لنح��و  �الإبد�عي��ة 
حت�سن �أد�ء �لطالبات يف �للغة ودقة �للفظ ورفع 

ن�سبة �لتح�سيل �لدر��سي.
و�عتم��دت �ملعلمة على �لتن��وع يف توظيف �للعبة 
�لرتبوي��ة بحيث تك��ون  منا�سب��ة لتدري�ش جميع 
�ملهار�ت �للغوية من كتابة وقر�ءة ونحو و��ستماع 
وحمادث��ة ومف��رد�ت �للغ��ة �جلدي��دة و�مله��ار�ت 
�لفرعي��ة �أي�س��ا، منه��ا م��ا يخ��دم ف��رتة �لتمهي��د 
للدر�ش، وبع�ش منها للعر�ش، و�ل�سرح و�لتف�سيل، 
و��ستنتاج �لقاع��دة، و�لتقومي �ملرحلي، و�لتقومي 
��ا هن��اك بع���ش  �خلتام��ي، وغل��ق �لدر���ش، و�أي�سً
�الألع��اب �ملبتك��رة لتعبئ��ة وقت ن�س��اط �إ�سايف يف 

ح�سة ما وتنمية مهار�ت �للغة ب�سكل عام.
وق��د طبق��ت �ملعلم��ة �لعديد م��ن �لدرو���ش خارج 
�لغرف��ة �ل�سفي��ة �سمن فعالي��ات )�أطبق الأتعلم( 

وماع��ب  �حلد�ئ��ق  �إىل  رح��ات  نف��ذت  حي��ث 
للحديث عن ما يجري هناك باللغة �الإجنليزية.
“مدر�ست��ي  بعن��و�ن  فه��ي  �لثاني��ة  �ملب��ادرة  �أم��ا   
جنتي” من خال ر�س��م �جلد�ريات منها �للوحات 
�لت��ي تخاط��ب �لطالبات بال�س��ور ومنه��ا �ملناظر 

ا. �لطبيعية �خلابة �أي�سً
حي��ث ن�سرت �ملعلمة �لطاقة �اليجابية من خال 
�لر�سوم على مر�ف��ق �ملدر�سة حيث ر�سمت �سجرة 
عر�ش لوح��ات �لطالبات  �ملو�ه��ب وعل��ى �أفرعها تمُ
�ملوهوب��ات �سهرًي��ا ت�سجيًع��ا له��ن و�هتماًم��ا منه��ا 

بالقدر�ت و�ملو�هب وتنميتها.
وبخ�سو���ش �ملب��ادرة �لثالث��ة فهي بعن��و�ن “نحو 
جي��ل علم��ي باح��ث متميز”حي��ث �عتم��دت على 
مب��ا  �لعلم��ي  �لبح��ث  يف  �لتكنولوجي��ا  توظي��ف 
يتنا�س��ب م��ع م�ست��وى �لعم��ر للطالب��ات، ال�سيم��ا 

�ال�ستعان��ة ببع���ش تطبيق��ات �لهو�ت��ف �لذكي��ة 
للح�سول على �ملعلومة ب�سكل ي�سري و�سريع.

وقناته��ا  �الإلك��رتوين  موقعه��ا  �ملعلم��ة  و�أن�س��اأت 
�لتعليمي��ة عل��ى �ليوتيوب ملتابع��ة كل جديد من 
قب��ل �لطالب��ات وذويه��م و�لباحثن ع��ن �ملعرفة 

ب�سكل عام.
وكان��ت نتيج��ة ه��ذه �ملب��ادرة �خل��روج بقامو���ش 
لغ��وي لل�سف �لثامن �الأ�سا�س��ي وجتميعه يف كتاب 

لكل �لكلمات �ملنهجية بن يدي �لطالبات.
ويف ه��ذ� �الإط��ار توؤك��د مدي��رة �ملدر�س��ة �أ. فاتن 
�أب��و �لكا�ش �أن �ملعلم��ة �أ�سماء ه��ي �إ�سافة نوعية 
ملدر�سة حليمة �ل�سعدية حيث نقلت خربة جيدة 
ون�سرت �لطاق��ة �الإيجابية باألعابها �ملبتكرة بن 
و�ألهمت زمياتها �ملعلمات نحو �الإبد�ع يف خمتلف 

�ملو�د �لدر��سية.

ضمن مبادرون مبدعون.. 

"مصطفى" تطبق مبادرات نوعية في تعليم اللغة اإلنجليزية 
والبحث العلمي والبيئة المدرسية
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غزة -�لر�أي-فل�سطن عبد �لكرمي
تبذل �سلط��ة �الأر��س��ي �لفل�سطينية 
الإز�ل��ة  جهده��ا  ق�س��ارى  بغ��زة 
�لتعدي��ات ع��ن �الأر��س��ي �حلكومي��ة 
م��ن  �ملئ��ات  لتط��ال  �مت��دت  �لت��ي 
�لدومن��ات، يف وق��ت ت�سع��ى في��ه �إىل 
��ستثم��ار تل��ك �الأر��س��ي يف م�ساري��ع 
�سكني��ة وخدماتي��ة وزر�عي��ة تخدم 

�ل�سالح �لعام.
�أب��و  ماه��ر  �الأر��س��ي  �سلط��ة  رئي���ش 
�ملا�س��ة  �حلاج��ة  �أن  �أك��د  �سبح��ة، 
لاأر��س��ي �حلكومية الإن�س��اء م�ساريع 
وم�ست�سفي��ات  ومد�ر���ش  خدماتي��ة 
ت�ستوج��ب مو��سل��ة �سلط��ة �الأر��سي 
�الأر��س��ي  عل��ى  �لتعدي��ات  �إز�ل��ة 
مئ��ات  جت��اوزت  �لت��ي  �حلكومي��ة 

�لدومنات.
 ولتحقي��ق هذ� �لهدف وللحفاظ على 
�الأر��س��ي �حلكومي��ة ومن��ع �لتع��دي 
عليها، و�سعت �سلط��ة �الأر��سي خطة 
للتعام��ل معه��ا ت�ستند عل��ى حمورين 
�أ�سا�سين، �الأول: ي�ستند على توعية 
عل��ى  �لتع��دي  بخط��ورة  �جلمه��ور 
�الأر��س��ي �حلكومية و�أنو�ع �الأر��سي، 
و�ملح��ور �لث��اين: �الإج��ر�ء�ت �لت��ي 

تتخذها ال�ستعادة هذه �الأر��سي.
 ويف ه��ذ� �خل�سو���ش عق��دت �سلط��ة 

�الأر��س��ي بالتع��اون م��ع بلديت��ي رفح 
�لوجه��اء  م��ع  لقاءي��ن  وخانيون���ش 
و�ملخات��ري يف �ملحافظت��ن الطاعهم 
عل��ى �الإجر�ء�ت �لت��ي تنفذ حلماية 
�الأر��سي �حلكومي��ة، و�سرورة �إ�سناد 
�سلط��ة �الأر��سي م��ن �ملجتم��ع �ملحلي 
للقيام بدورها وو�جباتها يف �حلفاظ 

عليها و��ستعادتها من يد �ملتعدين. 

مرحلة أولى
وق��ال �أب��و �سبح��ة يف حدي��ث خا�ش 
ل�"�ل��ر�أي": �إن �سلطة �الأر��سي بد�أت 
فعلي��ا يف �إخط��ار ع��دد م��ن �ملتعدي��ن 
ح�س��ب  �حلكومي��ة  �الأر��س��ي  عل��ى 
�الأولوي��ات، بحي��ث ��ستهدفت عملية 
�إز�ل��ة  �الأوىل،  �ملرحل��ة  يف  �الإز�ل��ة 
�لتعديات عن �الأر��سي �لزر�عية غري 
�ملق��ام عليها �أي م�ساك��ن، و�لتي ت�سكل 
�أك��رب م�ساح��ة يف �لتع��دي"، مو�سحا 
�أن��ه مت��ت �إز�ل��ة تعديات ع��ن �أر��سي 
حمافظ��ات  يف  حكومي��ة  زر�عي��ة 

خانيون�ش ورفح و�ل�سمال.
ويف �ل�سي��اق ذ�ته �أ�س��ار رئي�ش �سلطة 
�الأر��س��ي �إىل �أن �لب��اب مفت��وح �أمام 
�لزر�عي��ة  �الأر��س��ي  عل��ى  �ملتعدي��ن 
لت�سوي��ة �أو�ساعهم ودر��س��ة �إمكانية 
��ستئجاره��م جلزء من ه��ذه �الأر��سي 

ح�سب نظام �ملز�رعة، ووفقًا ملا تقدره 
�جلهات �ملخت�سة.

�سارف��ت  �الأر��س��ي  �سلط��ة  �أن  وب��ن 
م�س��روع  تنفي��ذ  م��ن  �النته��اء  عل��ى 
�حل�سر �الجتماع��ي و�لرفع �مل�ساحي 
لاأر��سي �لزر�عية �حلكومية لتوفري 
قاعدة بيان��ات ومعلومات دقيقة عن 
�الأر��سي �لزر�عية �ملوؤجرة و�ملتعدى 
عليه��ا مب��ا ي�سه��ل عملي��ة ��ستثمارها 

وتطويرها وفقا للحاجة. 

مشاريع سكنية 
وخدماتية

�لت�س��رف  باآلي��ات  يتعل��ق  وفيم��ا 
باالأر��سي �حلكومية �لتي تز�ل عنها 
�لتعديات وكيفي��ة ��ستثمارها، �أو�سح 
�ملقدم��ة  �لطلب��ات  �أن  �سبح��ة  �أب��و 
للحاج��ة الأر��سي حكومي��ة تفوق ما 
ه��و متوف��ر، و�أن عملي��ات تخ�سي���ش 
ه��ذه �الأر��س��ي تك��ون لل�سال��ح �لعام، 
مثل حمط��ة طاق��ة �سم�سي��ة الإمد�د 
يف  �لعادم��ة  �ملي��اه  معاجل��ة  حمط��ة 
خانيون�ش مب�ساحة 80 دومن، �إ�سافة 
دومن   150 لتوف��ري  �حلاج��ة  �إىل 
ل�سلط��ة �لطاق��ة يف رف��ح وغريه��ا يف 
�لطاق��ة  مل�ساري��ع  �سيم��ا  �ل�سم��ال، ال 

�لبديلة.

 و�إ�سافة لذل��ك مت تخ�سي�ش �أر��سي 
حكومي��ة الإن�س��اء م�ساري��ع �إ�سكاني��ة 
لل�سب��اب، حيث مت بالفع��ل تخ�سي�ش 
�أر���ش يف �ل�سم��ال و�سيت��م تخ�سي���ش 
�أر��س��ي مماثل��ة يف خانيون���ش ورفح، 
�إ�ساف��ة لتخ�سي�ش م�ست�سف��ى لغ�سيل 
�لكل��ى يف �ل�سمال عل��ى م�ساحة ع�سر 
م��ن  يتطل��ب  �ل��ذي  �الأم��ر  دومن��ات 
�سلط��ة �الأر��سي �ال�ستم��ر�ر يف �إز�لة 
�لتعديات لتوفري �الحتياجات �الآنية 
م��ن �مل�ساريع �خلدماتية ل�سكان قطاع 

غزة. 

إزالة %90 من التعديات
�الأر��س��ي  م�ساح��ة  وبخ�سو���ش 
عنه��ا  �أزيل��ت  �لت��ي  �حلكومي��ة 
�لتعديات، �أكد �أبو �سبحة �أن �الأ�سهر 
�لع�سرة �ملا�سية �سهدت �إز�لة تعديات 
ع��ن ح��و�يل 220 دومن، م�س��ري� �إىل 
�أن �جله��ود متو��سلة الإز�ل��ة �لتعدي 
ومنع هذه �لتعديات خا�سة �حلديثة 

منها.
 ولف��ت �إىل جن��اح �سلط��ة �الأر��س��ي 
يف منع �لتج��روؤ على �لتع��دي بن�سبة 
�أنهم لن يتهاونو�  %90، م�سدد� على 
�سبي��ل  يف  �ملتعدي��ن  م��ع  �لتعام��ل  يف 
�حلف��اظ عل��ى �الأر��س��ي �حلكومي��ة 

�لتي هي ملك لاأجيال �لقادمة.
 وح��ول �لتعدي��ات �ل�سكني��ة �أو�س��ح 
�لعم��ل  �أن  �الأر��س��ي  �سلط��ة  رئي���ش 
يق��ارب  م��ا  �أو�س��اع  لت�سوي��ة  ج��اري 
قب��ل  مقام��ة  ع�سو�ئي��ة   26 م��ن 
15/5/2010 ووفق��ا لقر�ر جمل�ش 
ومت   ،100/2015 رق��م  �ل��وزر�ء 
�لازم��ة  �الإج��ر�ء�ت  م��ن  �النته��اء 
لت�سوي��ة �أو�س��اع عزبة بي��ت حانون، 
ووفق��ا لنظ��ام ت�سوي��ة �لع�سو�ئي��ات 
�لت�سوي��ة  بعملي��ة  �لفعل��ي  و�لب��دء 
و�ل��ذي  �ملذك��ور،  للنظ��ام  ووفق��ًا 
ين���ش عل��ى �أن عملي��ة �لت�سوية على 
�الأر��س��ي �حلكومية تك��ون مدفوعة 
�لثم��ن على �أق�ساط ملدة ع�سر �سنو�ت 
وعلى م�ساح��ات من 150 �إىل 250 م 

ح�سب حالة وعدد �أفر�د �الأ�سرة. 
و�س��دد �أب��و �سبح��ة عل��ى �ال�ستمر�ر 
�الأر��س��ي  ع��ن  �لتعدي��ات  �إز�ل��ة  يف 
للمل��ك  رقبته��ا  و�إع��ادة  �حلكومي��ة 
�لعام، مع �حلر���ش �ل�سديد على عدم 
�إيق��اع �أي ظلم على �أي مو�طن، موؤكد� 
�أن مق��ر �سلطة �الأر��سي مفتوحًا �أمام 
�أي �سخ�ش ي�سع��ر بالظلم، و�أنه �سيتم 
در��س��ة مظلوميته بكل �سفافية، و�أنه 
مت تخ�سي���ش ي��وم �خلمي���ش م��ن كل 

�أ�سبوع ال�ستقبال �جلمهور. 

إزالة %90من التعديات

سلطة األراضي: إزالة التعديات تمهيدا لتنفيذ مشاريع خدماتية
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غزة - ب�سام �لعطار - �لر�أي
�سمن �ال�سرت�تيجية �حلكومية �لهادفة 
لت�سجي��ع �ل�سناع��ة �لوطني��ة و�إط��اع 
�ملعيق��ات  عل��ى  �ل�سحفي��ة  �لطو�ق��م 
و�ل�سعوب��ات �لت��ي تو�ج��ه ه��ذ� �لقطاع 
نظ��م  �لفل�سطيني��ة،  �ل�سناع��ات  م��ن 
بالتع��اون  �ملكت��ب �الإعام��ي �حلكوم��ي 
م��ع وز�رتي �ملالية و�القت�س��اد �لوطني، 
جولة ميد�نية �سمل��ت: د�ئرة �لرقابة 
ومر�قب��ة  دم��غ  مبديري��ة  و�لتفتي���ش 
ل��وز�رة  �لتابع��ة  �لثمين��ة  �ملع��ادن 
�الإقت�س��اد �لوطن��ي، وبع���ش �ملن�ساآت يف 
�ملنطق��ة �ل�سناعية �س��رق مدينة غزة، 
�إ�ساف��ة لل�ساح��ة �جلمركي��ة ملعرب كرم 
�أبو�س��امل، كونها ت�سكل �لعم��ود �لفقري 
لاقت�س��اد �لوطن��ي و�ملح��رك �الأ�سا�سي 

لعجلة �القت�ساد يف قطاع غزة.
مديرية دمغ ومر�قب��ة �ملعادن �لثمينة 
�لوطن��ي،  �الإقت�س��اد  ل��وز�رة  �لتابع��ة 
�جلول��ة،  له��ذه  �الأوىل  �ملحط��ة  كان��ت 
وذلك بهدف �لتعرف على طبيعة �لعمل 
د�خ��ل هذه �ملديرية �ملهمة، و�لتي مت�ش 
ب�س��كل مبا�س��ر �الإقت�س��اد �لوطن��ي، من 
حيث متابعة وفح�ش، ماي�سل من معادن 

ثمين��ة من �خل��ارج و�لعمل عل��ى دمغها، 
برتوجيه��ا  للتج��ار  �ل�سم��اح  ث��م  وم��ن 
د�خل �الأ�سو�ق �ملحلية، �إ�سافة ملتابعتها 
ملح��ات بي��ع �لذه��ب و�ملجوه��ر�ت، م��ن 
خ��ال �جلوالت �ليومية �لت��ي تقوم بها 

�لطو�قم �لتفتي�سية.

عينات المعادن
�ملهند���ش جمال مطر مدير عام مديرية 
�القت�س��اد  ب��وز�رة  �لثمين��ة  �ملع��ادن 
ل�"�ل��ر�أي"،  حديث��ه  يف  �أك��د  �لوطن��ي، 
�أن �لد�ئ��رة تق��وم على �أخ��د عينات من 
كاف��ة �ملع��ادن �لت��ي يت��م ��ستري�دها من 
�خلارج، ليتم �لتاأك��د من مدى مطابقتها 
 " يت��م  فيم��ا  و�ملعاي��ري،  للمو��سف��ات 
ك�سره��ا" و�إعادتها للتاج��ر �مل�ستورد ملن 
يثب��ت خمالفه��ا للمعاي��ر �ملتبع��ة د�خل 

�ملديرية.
مط��ر �أ�س��اف �أن مهم��ة �ملديري��ة ت�سمل 
�أي�سا �إج��ر�ء ج��والت تفتي�سية ملحات 
بي��ع �لذهب، للتاأكد من وجود "�لدمغة" 
�ملعتم��دة على كافة �ملعادن، مبينا �أن من 
يثب��ت خمالفته يتم �لتحرز على �ملعادن 
�مل�سك��وك يف �سامته��ا، وحترير حما�سر 

�سب��ط، وم��ن ث��م يت��م �تخ��اذ �ملقت�س��ى 
�لقانوين بحق �لتاجر �ملخالف.  

بباق��ي  �أ�س��وة  �ملديري��ة  وتو�ج��ه 
و�ل��وز�ر�ت يف قط��اع غ��زة،  �ملديري��ات 
�سعوب��ات وعقبات تتمث��ل يف عدم توفر 
ع��دد كاف م��ن �ملوظفن �لعامل��ن �سمن 
�لطو�ق��م �لتفتي�سي��ة، و�سعوبة �إدخال 
بع�ش �الأجهزة و�ملو�د �خلام، �لتي يجب 
تو�فرها الإمتام عمليات فح�ش �ملعادن.   
�لي��وم  �سب��اح  �نطلق��ت  �لت��ي  �جلول��ة 
�خلمي���ش، هدفت لت�سلي��ط �ل�سوء �أي�سا 
عل��ى �جلان��ب �مل�س��يء ومن��اذج ناجحة 
لل�سناع��ات �لفل�سطيني��ة خا�سة د�خل 
�ملنطق��ة �ل�سناعي��ة،  �لت��ي تعت��رب �أول 
مدين�����ة �سناعي��ة م�����ن نوعه�����ا ف�����ي 
فل�س���ط��ن، و�لتي ��ستطاع��ت �أن حتدث 
�خرت�ق��ا يف ج��د�ر �حل�س��ار و�سيا�سي��ة 
�سلط��ات  متار�سه��ا  �لت��ي  �لت�سيي��ق 
�الحتال منذ �أكرث من �ثني ع�سر عاما.
مدير د�ئرة خدم��ات �مل�ستثمرين بهيئة 
باج���ش  غ��زة  �س��رق  �ل�سناعي��ة  �مل��دن 
�لدل��و،  �أو�س��ح ل�"�ل��ر�أي"، �أن �ملنطق��ة 
�ل�سناعي��ة �أقيم��ت عل��ى 500 دون�����م، 
للمدين��ة  �الإجمالي�����ة  �مل�س���اح��ة  ه��ي 

�لت��ي �أقيم��ت يف منطق��ة ��سرت�تيجية، 
م��ن  �لعدي��د  باحت�س��ان  كفيل��ة  كان��ت 
�مل�سان��ع و�ل�س��ركات �لت��ي وف��رت مئ��ات 
فر���ش �لعمل بالرغم من ع��دم ت�سغيلها 
بكامل طاقتها ب�سبب �حل�سار و�لظروف 

�الإقت�سادية �ملرتدية يف غزة.
�ال�ستثم��ار�ت  حج��م  �أن  �أو�س��ح  �لدل��و 
�لتابعة للهيئة �لعامة للمدن �ل�سناعية 
ينق�س��م �ىل ثاث��ة �أق�س��ام، حكومي��ة، 
و��سثم��ار�ت �ملطور، و��سثم��ار�ت �مل�سانع 
�ل�سناعي��ة،  �ملدين��ة  د�خ��ل  �ملوج��ودة 
مببلغ ي�س��ل جمموع��ه �ىل 150 مليون 

دوالر.

صعوبات ولكن!
تو�ج��ه  �لت��ي  �ل�سعوب��ات  �أب��رز  وع��ن 
�لقط��اع �ل�سناع��ي �أو�س��ح مدي��ر د�ئرة 
�مل��دن  بهيئ��ة  �مل�ستثمري��ن  خدم��ات 
�إغ��اق  �أن  غ��زة،  �س��رق  �ل�سناعي��ة 
م��ن  �لتج��اري  كارين"  �ملنط��ار"  مع��رب 
قب��ل �الحت��ال، و�لتعلي��ة عل��ى �أ�سع��ار 
�لكهرباء للم�سان��ع، وعدم وجود تو�فق 
يف فو�ت��ري �ملقا�سة بن غ��زة ور�م �للهن 
تعت��رب عقب��ات تق��ف ع��رثة �أم��ام عمل 

وتطور هذه �مل�سانع.
و�سملت �جلولة �سرك��ة يونيبال 2000 
تعم��ل  و�لت��ي  و�ل�سناع��ة  للتج��ارة 
و�ملاب���ش  �لن�سي��ج  �سناع��ة  جم��ال  يف 
لاألب��ان،  وم�سنع"هانوف��ر"  �جلاه��زة، 
وم�سن��ع �مل�سروب��ات �لوطنية كوكا كوال 
�لعامل��ي، �إ�سافة مل�سانع �الأث��اث �ملنزيل، 
حيث ت�ساهي ه��ذه �ل�سناع��ات �لعاملية 

بكل ماتعني هذه �لكلمة من معنى.
�خلياط��ة  م�سن��ع  يف  جتو�لن��ا  وعن��د 
وجدنا �لعامل حمم��د �سلد�ن وهو يعمل 
يف ق�س��م ك��و�ء �ملاب���ش، �ل��ذي �أك��د ل�" 
�ل��ر�ي" �أن �نتعا���ش �لقط��اع �ل�سناع��ي 
ي�ساه��م يف توف��ري فر���ش عم��ل، خا�سة 
يف ظ��ل �نت�سار �لبطال��ة و�زدياد حاالت 
�لفق��ري يف قط��اع غ��زة، ب�سب��ب �حل�سار 
و�إغ��اق �ملعاب��ر الأك��رث م��ن �ثن��ي ع�سر 
عام��ا، د�عي��ا �ىل مزي��د م��ن �الهتم��ام 
به��ذه �مل�سانع، �لت��ي �أ�سبحت م�سدر رزق 

وحيد لهم يف هذه �لفرتة.    

مصنع األلبان
�ملاب���ش  م�سن��ع  ع��ن  بعي��د�  ولي���ش 
�جلاه��زة، �جتهن��ا �ىل م�سنع"هانوف��ا" 

لاألب��ان، لنجد نوع��ا �آخر م��ن �لتحدي 
يف  قدم��ا  �مل�س��ي  عل��ى  و�الإ�س��ر�ر 
�أ�سبح��ت  �لت��ي  �لغذ�ئي��ة  �ل�سناع��ات 
تتاف���ش �ملنتج �مل�ست��ورد، وحتظى بدعم 
حكوم��ي و�سعب��ي كام��ل، حي��ث �ساهدنا 
بكاف��ة  �لكام��ل  �مل�سن��ع  �لت��ز�م  م��دى 
�ملعايري �لفل�سطيني��ة و�سروط �ل�سامة 

�ملتبعة.
"هانوف��ا"  م�سن��ع  يف  �جل��ودة  مر�قب��ة 
مهج��ة قندي��ل، �أو�سحت ل�"�ل��ر�أي"، �أن 
هن��اك ث��اث مر�ح��ل مت��ر به��ا عملي��ة 
�إنت��اج �الألب��ان، تب��د�أ با�ستقب��ال حليب 
�الأبقار"�مل��ربد" م��ن �ملزرع��ة �خلا�س��ة 
�إدخال��ه يف خ��ز�ن  ث��م  بامل�سن��ع، وم��ن 
خا���ش، ليت��م فح�س��ه خمربي��ا، وم��دى 
و�ملو��سف��ات  للج��ودة  مطابقت��ه 
ير�س��ل  ب��دوره  و�ل��ذي  �لفل�سطيني��ة، 
نتيج��ة �لفح���ش ملر�ق��ب �جل��ودة، ومن 
ث��م ي�ستخ��دم يف عملي��ة �إنت��اج �الألبان 
�ملتبع��ة  �لط��رق  وف��ق  �أنو�عه��ا  بكاف��ة 

دوليا.
قندي��ل �سددت عل��ى �أن �مل�سن��ع ي�ساهي 
لكنه��ا  �لعاملي��ة،  �ملتنتج��ات  مبنتجات��ه 
�أن �مل�سن��ع مي��ر  مل تخف��ي يف حديثه��ا 

خالل جولة ميدانية نظمتها وزارة اإلعالم

غزة: صحفيون ُيكحلون أعينهم بمشاهدة َمنُتوجات وطنية ُمتقنة
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وتطور هذه �مل�سانع.
و�سملت �جلولة �سرك��ة يونيبال 2000 
تعم��ل  و�لت��ي  و�ل�سناع��ة  للتج��ارة 
و�ملاب���ش  �لن�سي��ج  �سناع��ة  جم��ال  يف 
لاألب��ان،  وم�سنع"هانوف��ر"  �جلاه��زة، 
وم�سن��ع �مل�سروب��ات �لوطنية كوكا كوال 
�لعامل��ي، �إ�سافة مل�سانع �الأث��اث �ملنزيل، 
حيث ت�ساهي ه��ذه �ل�سناع��ات �لعاملية 

بكل ماتعني هذه �لكلمة من معنى.
�خلياط��ة  م�سن��ع  يف  جتو�لن��ا  وعن��د 
وجدنا �لعامل حمم��د �سلد�ن وهو يعمل 
يف ق�س��م ك��و�ء �ملاب���ش، �ل��ذي �أك��د ل�" 
�ل��ر�ي" �أن �نتعا���ش �لقط��اع �ل�سناع��ي 
ي�ساه��م يف توف��ري فر���ش عم��ل، خا�سة 
يف ظ��ل �نت�سار �لبطال��ة و�زدياد حاالت 
�لفق��ري يف قط��اع غ��زة، ب�سب��ب �حل�سار 
و�إغ��اق �ملعاب��ر الأك��رث م��ن �ثن��ي ع�سر 
عام��ا، د�عي��ا �ىل مزي��د م��ن �الهتم��ام 
به��ذه �مل�سانع، �لت��ي �أ�سبحت م�سدر رزق 

وحيد لهم يف هذه �لفرتة.    

مصنع األلبان
�ملاب���ش  م�سن��ع  ع��ن  بعي��د�  ولي���ش 
�جلاه��زة، �جتهن��ا �ىل م�سنع"هانوف��ا" 

لاألب��ان، لنجد نوع��ا �آخر م��ن �لتحدي 
يف  قدم��ا  �مل�س��ي  عل��ى  و�الإ�س��ر�ر 
�أ�سبح��ت  �لت��ي  �لغذ�ئي��ة  �ل�سناع��ات 
تتاف���ش �ملنتج �مل�ست��ورد، وحتظى بدعم 
حكوم��ي و�سعب��ي كام��ل، حي��ث �ساهدنا 
بكاف��ة  �لكام��ل  �مل�سن��ع  �لت��ز�م  م��دى 
�ملعايري �لفل�سطيني��ة و�سروط �ل�سامة 

�ملتبعة.
"هانوف��ا"  م�سن��ع  يف  �جل��ودة  مر�قب��ة 
مهج��ة قندي��ل، �أو�سحت ل�"�ل��ر�أي"، �أن 
هن��اك ث��اث مر�ح��ل مت��ر به��ا عملي��ة 
�إنت��اج �الألب��ان، تب��د�أ با�ستقب��ال حليب 
�الأبقار"�مل��ربد" م��ن �ملزرع��ة �خلا�س��ة 
�إدخال��ه يف خ��ز�ن  ث��م  بامل�سن��ع، وم��ن 
خا���ش، ليت��م فح�س��ه خمربي��ا، وم��دى 
و�ملو��سف��ات  للج��ودة  مطابقت��ه 
ير�س��ل  ب��دوره  و�ل��ذي  �لفل�سطيني��ة، 
نتيج��ة �لفح���ش ملر�ق��ب �جل��ودة، ومن 
ث��م ي�ستخ��دم يف عملي��ة �إنت��اج �الألبان 
�ملتبع��ة  �لط��رق  وف��ق  �أنو�عه��ا  بكاف��ة 

دوليا.
قندي��ل �سددت عل��ى �أن �مل�سن��ع ي�ساهي 
لكنه��ا  �لعاملي��ة،  �ملتنتج��ات  مبنتجات��ه 
�أن �مل�سن��ع مي��ر  مل تخف��ي يف حديثه��ا 

ب�سعوب��ات كث��رية، �أ�سوة بباق��ي �مل�سانع 
�لت��ي تاأثرت ب�س��كل مبا�سر وغري مبا�سر 
باحل�س��ار، حي��ث يعم��ل �مل�سن��ع حالي��ا 
ب�سب��ب  �الإنتاجي��ة  طاقت��ه  م��ن  باأق��ل 
ح�س��ر ت�سوي��ق �ملنتج��ات د�خ��ل قط��اع 
غ��زة فق��ط، بالرغ��م من وج��ود �لقدرة 
لدى �مل�سنع لت�سدي��ر منتجاته خارجيا 

مبو��سفات عاملية.
�لقافل��ة �ل�سحفي��ة �جته��ت �ىل جنوب 
قط��اع غزة، فكان��ت �ل�ساحة �جلمركية 
ملع��رب ك��رم �أبو�س��امل، �ملحط��ة �لثالث��ة 
له��ذه �جلولة، ف��كان يف ��ستقبالنا مدير 
�ملعاب��ر يف وز�رة �القت�س��اد �لفل�سطيني 
�ملهند���ش حم��د�ن ر�سو�ن، �ل��ذي �أو�سح 
طبيعة �لعمل يف هذه �ل�ساحة، مبينا �أن 
كافة �لتجار �لذين ينوون �سر�ء ب�سائع 
م��ن خ��ارج غ��زة ع��رب �ملع��رب �لتج��اري، 
يج��ب عليه �لتوجه �ىل ه��ذه �ل�ساحة،  
ليح�س��ل عل��ى �إذن ��ست��ري�د، ب�سرط �أن 
يت��م فح���ش طبيع��ة �مل��و�د �لت��ي يريد 
��ستري�ده��ا ومدى حاج��ة �ل�سوق �ملحلي 
له��ا مع مر�عاة عدم وج��ود بديل حملي 

لهذ� �ملنتج. الحرم الجمركي
�أن �حل��رم �جلمرك��ي  ر�س��و�ن  و�أ�س��اف 

با�ستقب��ال  �أي�س��ا  يق��وم  �ملع��رب  د�خ��ل 
كاف��ة �لب�سائع �لتي ي�سم��ح با�ستري�دها 
م��ن �خل��ارج، حيث يت��م عم��ل خمال�سة 
كاف��ة  ��ستوف��ت  وه��ل  له��ا،  جمركي��ة 
�ل�س��روط و�ملعاي��ري �لت��ي و�سعتها وز�رة 
رقاب��ة  هن��اك  �أن  موؤك��د�  �القت�س��اد، 
�سديدة على �مل��و�د �لغذ�ئية �لتي تاأتي 

عن طريق �ملعرب.
وذك��ر ر�س��و�ن �أن وز�رة �القت�ساد ت�سري 
عل��ى �سيا�سية معينة، تقوم على �سرورة 
دع��م �ملنت��ج و�ل�سناعة �ملحلي��ة، وعدم 
�إعطاء مو�فقات وت�ساريح للتجار �لذين 
بدي��ل  له��ا  ب�سائ��ع   ��ست��ري�د  يري��دون 

حملي.
توف��ري �ملعلوم��ات لل�سحف��ن و�ملوؤ�س�سات 
�الإعامي��ة ومن ثم عربه��ا �ىل �ملو�طن 
�لعملي��ة  مبجري��ات  مايتعل��ق  كل  يف 
رئي�سي��ة  عناوي��ن  ه��ي  �القت�سادي��ة، 
بينه��ا  �لت��ي  �لت��ي  �جل��والت  لكاف��ة 
�الإعام��ي  �ملكت��ب  رئي���ش  ل�"�ل��ر�أي" 
�حلكومي يف غزة �سامه معروف، و�سوال 
لدع��م �ملنت��ج �ملحل��ي وجت�سي��ع عمليات 

�ال�ستثمار د�خل قطاع غزة.
معروف قال �إن جولة �ل�سحفين د�خل 

ق�سم �ملعادن �لثمينة ب��وز�رة �القت�ساد 
تعت��رب �الأوىل م��ن نوعها، للتع��رف على 
جممل عملها مبا بتعل��ق بالرقابة ودمغ 
�ملع��ادن ومن��ع عمليات �لغ���ش و�لتحايل 
منتج��ات  �أن  مو�سح��ا  �ملو�طن��ن،  عل��ى 
م�سانع غزة �أ�سبحت ت�ساهي مثياتها يف 
�لدول �لعربي��ة و�الأوروبية، بل وتعمل 
عل��ى ت�سدير منتجاه��ا �ىل هذه �لدول، 
وه��ي مدع��اة للفخ��ر من خ��ال ت�سليط 
�ل�سوء على مناذج فل�سطينية م�سيئة يف 

ظل حالة �حل�سار وتد�عياته.
و�أو�س��ح معروف وهو يقف �أمام �ل�ساحة 
�جلمركية يف معرب كرم �أبو�سامل، �أن هذ� 
�ملع��رب يعبرت �سري��ان �القت�ساد �لوحيد 
ل�س��كان قط��اع غ��زة، وبالت��ايل هدف��ت 
�ل�سحفي��ن  �إط��اع  �ىل  �جلول��ة  ه��ذه 
عل��ى �الإجر�ء�ت �ملتبع��ة �سو�ء يف معرب 
ك��رم �أبو�س��امل �أو �لبو�ب��ة �مل�سرية، من 
قب��ل وز�رة �ملالية و�القت�ساد، من خال 
مر�قب��ة وفح�ش ج��ودة �لب�سائ��ع �لتي 

تدخل قطاع غزة، و�آليات �لت�سدير.
رئي���ش �ملكت��ب �الإعامي �أك��د �أن هناك 
�إجر�ء�ت وجهود حكومية تهدف لدعم 
�القت�ساد �لوطني، وتعترب �سببا �أ�سا�سيا 

و�أ�سي��ا يف ��ستم��ر�ر عجل��ة �القت�س��اد 
�ملحل��ي، و�سم��ن حماوالته��ا �لتخفي��ف 
من وطاأة �حل�س��ار وتفوفري كافة �ل�سبل 

الإجناحه.
وذك��ر معروف �أن �جلول��ة ��ستطاعت �أن 
ت�سع �ل�سحفي��ن و�الإعامين يف �سورة 
بحج��م  �ملتعلق��ة  �حلقيقي��ة  �الأرق��ام 
�الإير�د�ت يف معرب �أبو�سامل �لتي حت�سل 

عليها �جلهات �ملعنية يف قطاع غزة.
يف  و�الإع��ام  �لعام��ة  �لعاق��ات  مدي��ر 
وز�رة �ملالي��ة بي��ان بكر �أك��د ل�"�لر�أي"، 
�أن م�ساركة �لوز�رة يف جولة �ل�سحفين 
للمن�س��اآت و�مل�سان��ع يف قطاع غ��زة، �ىل 
جانب وز�رتي �الإعام و�الإقت�ساد، جاء 
م��ن ب��اب �إط��اع �سريح��ة مهم��ة د�خل 
�ملجتم��ع عل��ى �ملنتج��ات �لوطني��ة، م��ن 
�أجل تعزيز وت�سكي��ل حماية �أكرب لهذ� 
�لقط��اع �ملهم، مثنيا عل��ى وز�رة �الإعام 
�هتمامها �لبالغ بهذه �لن�ساطات و�سروة 
�لتو��سل مع كافة �الإعامين ون�ساطاء 
�لتو��س��ل �الجتماع��ن للقي��ام بدورهم 
يف حماي��ة ودع��م �ملنت��ج �لفل�سطين��ي، 
�ملنتج��ات  �أم��ام  �سم��وده  وتعزي��ز 

�مل�ستوردة.

خالل جولة ميدانية نظمتها وزارة اإلعالم

غزة: صحفيون ُيكحلون أعينهم بمشاهدة َمنُتوجات وطنية ُمتقنة
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غزة-�لر�أي
�أعلن �ملتح��دث با�سم وز�رة �لد�خلية 
و�الأم��ن �لوطن��ي �أ. �إي��اد �لب��زم ع��ن 
�نط��اق �ملبادرة �ملجتمعي��ة للتوعية 
مبخاط��ر �ملخ��در�ت، مب�سارك��ة عدة 

جهات حكومية وجمتمعية.
و�أو�س��ح �لبزم يف ت�سري��ح �سحفي �أن 
�حلمل��ة ت�ستمر حتى �سه��ر يونيو من 

عام 2020 �لقادم.
�أن  �لب��زم  ك�س��ف  مت�س��ل،  �سي��اق  يف 
�ملخدر�ت �سهدت �نح�سار� ملحوظا يف 

قطاع غزة منذ 2017.
�ملجتمعي��ة  �ملب��ادرة  �أن  �إىل  و�أ�س��ار 
للتوعي��ة مبخاط��ر �ملخ��در�ت تاأت��ي 
يف �إط��ار �جله��ود �ملبذول��ة لتح�س��ن 

�ل�سباب من هذه �الآفة �خلطرية.

البزم: 
المخدرات 

شهدت انخفاضًا 
ملموسًا منذ 
عام 2017

غزة- �لر�أي- ح�سن �لرفاتى ونهى م�سلم
يتعلق �لكثري من مر�سى �ل�سرطان وغريهم 
مم��ن ي�سابون باالأمر����ش �خلبيثة ، بذرة 
�أمل تعيد لهم �سحتهم وجتدد لهم �حلياة، 
متيقن��ن �أن �هلل ع��ز وجل  �سخ��ر لهم من 
�لب�س��ر ما ميكنهم م��ن �كت�س��اف عاج لهم 

لل�سيطرة على �ملر�ش �خلبيث.
�لدكت��ور حمم��د �أبو ندى مدي��ر م�ست�سفى 
�لرنتي�س��ي، �أكد �أن ق�سم د. مو�سى و�سهيلة 
نا�س��ر �سي�سه��م يف �ل�سيط��رة عل��ى �ملر�ش 
�خلبي��ث يف مر�ح��ل مبك��رة ويقل��ل ن�س��ب 
�لوفيات بن �الأطفال، و�لذى مت �فتتاحه 
من��ذ فرب�ير م��ن �لعام �حل��ايل، بدعم من 
موؤ�س�س��ة �غاثة �أطف��ال فل�سطن حيث مت 
ت�سمي��ة �لق�س��م با�س��م د. مو�س��ى و�سهيلة 

نا�سر �لقائمن على �جلمعية �لد�عمة.
و �أف��اد �أب��و ندى �أن �لق�س��م يقدم خدماته 
�ل�سحي��ة ل)3052( مري���ش م��ن مر�سى 
�لدم و�الأور�م �أطفال من جميع حمافظات 
قطاع غزة، حيث ت�سمل خدمات �لعياد�ت 
�خلارجية وحاالت �لدخول ومر�سى �لدم 
باأنو�عه��ا م��ن ثا�سيميا وخدم��ات �لعاج 

�لكيماوي وغريها.
و ذك��ر �أن��ه �لق�سم ه��و �الأول و�الأوحد من 
نوع��ه يف قط��اع غزة و�لق�س��م �لثاين على 
م�ست��وى فل�سط��ن بعد ق�سم ه��دى �مل�سري 
الأطف��ال مر�س��ى �ل�سرط��ان يف م�ست�سف��ى 
بي��ت ج��اال يف �ل�سف��ة �لغربي��ة ،م�س��ري� 
�ىل �أنه يقدم �لرعاي��ة �ل�سحية �ليومية 

بقدرة )15( �سرير و)16( غرفة للمبيت 
وث��اث غ��رف لفح���ش �الأطف��ال و عيادة 
وخمت��رب  �لنهاري��ة  و�خلدم��ة  للرعاي��ة 
وغرف��ة  �لكيم��اوي  �لع��اج  و�سيدلي��ة 
لاألعاب، �ىل جانب تعزيزه بكو�در طبية 
و متري�سي��ة و فني��ة موؤهلة و ذ�ت خرب�ت 
�لربوتوك��والت  �سم��ن  و�لعم��ل  عالي��ة، 
�لعاجي��ة، و�عط��اء �لع��اج �لكام��ل على 

�ل�سعيد �جل�سدي و�لنف�سي.

تخفيف المعاناة
و يقول �أبو ن��دى :" هذه �خلطوة تاأتى يف 
�ط��ار تخفي��ف �ملعان��اة �لت��ي يتعر�ش لها 

�أطفال قط��اع غزة �مل�سابن بال�سرطان يف 
�حل�س��ول عل��ى �لعاج باخل��ارج و�ملعيقات 
�الإ�سر�ئيل��ي  �الحت��ال  يفر�سه��ا  �لت��ي 
على �الأطف��ال وذويهم عل��ى �ملعابر و�ملنع 

للح�سول على �لعاج .
من جانبه، �عترب �حلكيم ر�سو�ن �أبو وردة 
رئي���ش �لق�س��م �أن ق�سم د. مو�س��ى و�سهيلة 
لتنظي��م  نوعي��ة  نقل��ة  �جلدي��د  نا�س��ر 
�خلدم��ة للمر�سى كونه ي�س��م غرف عزل 
فيه��ا  ومتوف��ر  ومر�فق��ه،  مري���ش  ل��كل 
تكييف مركزي وجه��از مر�قبة )مونتور( 
للمري���ش  �حليوي��ة  �لعام��ات  لت�سجي��ل 
وفح���ش  �لع��ن  ق��اع  لفح���ش  و�أجه��زة 
�لع��ن وجه��از لفح���ش �الأذن، الفت��ا �ىل 

�أن �لغرف��ة جمه��زة ب��االأدو�ت و�الأجهزة 
�لطبية �لازمة وجهاز ��ستدعاء للطبيب 
و�لتمري���ش �إذ� �حتاج��ه �ملري���ش يف �أي 

حلظة.
وي�سري �حلكيم �أبو وردة �ىل �أن كل مري�ش 
ل��ه زي خا���ش موحد بدع��م م��ن موؤ�س�سة 
�أن�س��اأت  �لت��ي  فل�سط��ن  �أطف��ال  �غاث��ة 
�مل�س��روع، كم��ا ويتوف��ر يف �لق�س��م فري��ق 
وغرف��ة  و�الجتماع��ي  �لنف�س��ي  �لدع��م 
�ألع��اب ومن�سط��ن للرتفي��ه ع��ن �الأطفال 

وحماولة �لتخفيف من معاناتهم.

شهادات إشادة

وف��ى �ل�سي��اق، �أ�س��اد و�ل��د �لطف��ل ع��دي 
�حلو�ج��رة ) 11 عام( م��ن خميم جباليا 
ويتلق��ى �خلدم��ة يف �لق�سم كون��ه مري�ش 
بج��ودة  �ل��دم   يف  "�سيول��ة  هيموفيلي��ا 
�لق�س��م  �فتت��اح  بع��د  ،خا�س��ة  �خلدم��ة 
�جلدي��د بحلت��ه �جلدي��دة ،و�أف�س��ل م��ن 
�لتجهي��ز�ت  حي��ث  م��ن  �لق��دمي  �لق�س��م 
طفل��ه  و  �سع��وره  ع��ن  مع��رب�  و�الأث��اث، 
بالر�ح��ة �جل�سدي��ة و�لنف�سي��ة  خا�س��ة 
يتمت��ع  كون��ه  باالإح��ر�ج   �سع��وره  ع��دم 
باخل�سو�سي��ة �لتامة لتوفر غرفة خا�سة 
لكل مري�ش على حدة وتوفر غرفة �ألعاب 
يف نف���ش �مل��كان وتوف��ر وجب��ات �سحي��ة 
،��سافة �ىل �أن �خلدم��ات �لطبية ممتازة 
و�لعاج متوف��ر ب�سكل م�ستمر و حتديد� " 

عاج �لفاكتور 8 �أو 9".
جدة �ملري�سة "�سارة �أبو �سباع 3 �سنو�ت" 
مري�س��ة لوكيميا و �لت��ي تر�فقها بالق�سم 
،�أو�سح��ت �أن��ه يوج��د �هتم��ام كب��ري م��ن 
طاقم �لعاملن من �أطباء ومتري�ش وعمال 
نظافة و�ملكان ميت��از باخل�سو�سية  لتوفر 

غرفة خا�سة باملري�ش مزودة بحمام .
للح��االت  �ل�سه��ري  �ملتو�س��ط  �أن  يذك��ر 
 )210  ( ت�س��ل �ىل  �لق�س��م  �ملر�سي��ة يف 
و)80(  للخارجي��ة  للعي��اد�ت  حال��ة 
دخ��ول و)86 ( حال��ة تا�سيميا و )60( 
حالة كيم��اوي ،وذلك وف��ق �الح�سائيات 
�ل�سادرة عن ق�سم د. مو�سى و�سهيلة نا�سر 

مب�ست�سفى �لرنتي�سي.

قسم "موسى وسهيلة ناصر" عمل دؤوب لثاني أكبر 
قسم لمواجهة السرطان بفلسطين


