
غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأك��ر م��ن 15 عام��ًا ق�ساه��ا النحال 
ب��ني  متنق��ا  الكحل��وت  اأن���س  اأب��و 
خايا النحل على احلدود ال�س��رقية 
م��ن قط��اع غ��زة، فق��د اأورث��ه والده 
ال��ذي ق�س��ى اأربع��ون عام��ًا يف انت��اج 
الع�س��ل من النحل، تل��ك املهمة، حتى 
اأ�سبح��ت ال�سغل ال�ساغ��ل له، واأ�سبح 
يق�سي اأوقاتا جميلة ب�سحبة النحل 

النح��ل  ع�س��ل  ويقط��ف  والأزه��ار. 
مرت��ني يف الع��ام، الأوىل يف الربي��ع، 
والثانية يف ف�سل ال�سيف، لكن الأول 
يعت��ر اأكر جودة ووفرة من الثاين؛ 
لعتماده الغذاء عل��ى النباتات، اأما 
ع�س��ل ال�سيف فيتغذى النحل خاله 
عل��ى ال�سكر، م��ا ينعك���س على حجم 
الإنتاج وجودت��ه. وحول ال�ستعداد 
ملو�سم اإنتاج الع�س��ل من النحل، يقول 

اأب��و اأن���س يف حديث ل�"ال��راأي": اإنه 
يعم��ل حالي��ا عل��ى جتيي���س النحل، 
وجتهي��ز اأك��ر ع��دد من��ه، لأن انتاج 
كمي��ات كبرية من الع�س��ل يحتاج اإىل 
مئ��ات الآلف م��ن النح��ل"، مو�سح��ا 
اأن ملك��ة النحل تبي�س يوميا 2000 
�سم��ع  براوي��ز  اىل  وحتت��اج  بي�س��ة 

كثرية.
املنخف�س��ات  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 

ب�س��كل  ت�ساه��م  والأمط��ار  اجلوي��ة 
جي��د يف انت��اج اأكر عدد م��ن الع�سل 
وتن�سي��ط النح��ل، واأنه كلم��ا امتدت 

اأيام املطر كلما كان اأف�سل للنحل.
ويتوقع اأن يكون هناك انتاجا اأف�سل 
للع�سل هذا الع��ام، حيث النحل قوي 
ون�سي��ط، يف وقت تووجد فيه كميات 
اأن  اإىل  الأمط��ار، لفت��ا  م��ن  جي��دة 
عام 2018 كان��ت فرتة الزهر قليلة 

نتيجة ل�سح وقلة الأمطار.
وتنت��ج كل خلية نحل ما يقارب من 3 
كيل��و ع�سل خ��ام، وه��ذا يتوقف على 
ال�ساقط��ة وتفت��ح  كمي��ات الأمط��ار 
الأزهار، يف حني تنتج اخللية القوية 
والطبيعية 8 كيلو ع�سل، ي�سيف اأبو 
اأن���س. وت�سم��ى ف��رتة 20 مار�س اىل 

20اإبري��ل ف��رتة جم��ع 
رحي��ق الزه��ر، ومن ثم 
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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 

عب��د  غزة-الراأي-فل�سط��ني 
الكرمي

ت�سه��د اأ�س��واق قط��اع غ��زة هذه 
الأي��ام، انخفا�سا ح��ادا يف اأ�سعار 
الدج��اج، يف وق��ت انخف�ست فيه 
للمواطن��ني،  ال�سرائي��ة  الق��درة 
خا�س��ة يف ظل ازدح��ام الأ�سواق 
الأ�سم��اك  م��ن  خمتلف��ة  باأن��واع 
الطازج��ة الت��ي جاد به��ا البحر 

على ال�سيادين.
 7.5 م��ن  الدج��اج  �سع��ر  وو�س��ل 
الواح��د،  للكيل��و  �س��واكل   8 اىل 
وه��و م��ا ت��رك اأث��رًا كب��ريًا على 
اأ�سح��اب م��زارع الدج��اج ج��راء 
ه��ذا النخفا�س احلاد بالأ�سعار، 
ودف��ع بالكث��ري منه��م اىل البي��ع 

بخ�سائر والدفع من جيوبهم.

خسائر كبيرة
بح��زن وح�س��رة كبريي��ن يق��ول 

امل��زارع يف تربي��ة الدواج��ن اأبو 
حمم��ود ن�س��ر:" ان كيلو الدجاج 
 6.5 ب�سع��ر  املزرع��ة  م��ن  يب��اع 
�سي��كل، وه��ذا ي�سبب ل��ه خ�سائر 
كب��رية، اىل جان��ب اأن��ه ي�سع من 
جيبه عند بيع اأي فوج"، مو�سحا 
اأن بي��ع الفوج الواحد اأي مبقدار 
 3000 يكلف��ه  دجاج��ة   2000

دينار.
وي�سي��ف يف حدي��ث ل�"ال��راأي": 
اإن مزرع��ة الدج��اج تكل��ف اأي�سا 
غ��از وتدفئة وعلف واأدوية، اىل 
جانب ثم��ن اإيجار املزرعة، وهذا 
م��زارع  لأ�سح��اب  خ�سائ��ر  كل��ه 

الدجاج".
اإىل  حديث��ه  يف  ن�س��ر  وي�س��ري 
اأ�سع��ار  انخفا���س  يف  ال�سب��ب  اأن 
الدج��اج يرج��ع اىل وج��ود ك��م 
كب��ري م��ن الأ�سم��اك املتنوعة يف 
الأ�سواق بغ��زة، اىل جانب تاأثري 
الو�س��ع القت�سادي ال��ذي ترك 

بظال��ه عل��ى اأو�س��اع املواطن��ني 
عل��ى  امل�س��دد  احل�س��ار  ج��راء 

القطاع.

الوضع االقتصادي 
سبب

م��ن جانب��ه ع��زا الناط��ق با�س��م 
اأده��م  م.  الزراع��ة  وزارة 
اأ�سع��ار  انخفا���س  الب�سي��وين، 
الق��درة  �سع��ف  اإىل  الدواج��ن 
بغ��زة  للمواطن��ني  ال�سرائي��ة 
القت�سادي��ة  احلال��ة  وا�ست��داد 
دخ��ول  اإىل  اإ�ساف��ة  ال�سعب��ة، 
كميات من حلوم الأ�ساحي خال 
الأيام املا�سي��ة، مت توزيعها على 
الأ�س��ر الفقرية، وه��و ما اأثر على 

القبال على اللحوم.
حدي��ث  يف  الب�سي��وين  وق��ال 
ل�"ال��راأي": توف��رت يف الأ�سواق 
الأ�سم��اك،  م��ن  وف��رية  كمي��ات 

وكان��ت الأ�سع��ار يف متناول اأيدي 
املواطن��ني وهو ما اأدى اىل �سعف 
القبال عل��ى الدواجن"، متوقعا 
يف  حت�سن��ا  الأ�سع��ار  ت�سه��د  اأن 

الأيام القادمة.

تدني ربحية المزارع
وح��ول تاأث��ري ه��ذا النخفا���س 
عل��ى اأ�سح��اب م��زارع الدواجن، 
اأن الت��دين يف  يوؤك��د الب�سي��وين 
الربحي��ة  عل��ى  يوؤث��ر  الأ�سع��ار 
للمزارع م��ن اأجل موا�سلة عملية 
الرتبية وه��ذا لي���س يف �ساحله، 
لفت��ا اإىل انه اإذا كان��ت الأ�سعار 
متدنية اليوم ف�ستاأتي اأيام تكون 

فيها الأ�سعار مرتفعة.
وزارة  ف��اإن  ذك��ره  م��ا  ووف��ق 
عل��ى  تعم��ل  بغ��زة  الزراع��ة 
تنظيم قط��اع الدواجن من حيث 
امل�ستلزم��ات، يف وق��ت قام��ت فيه 

ال��وزارة باإت��اف 50 األف بي�سة 
غري مطابقة للموا�سفات.

يف  غ��زة  قط��اع  اأ�س��واق  وت�سه��د 
الوق��ت احلايل، زي��ادة يف الطلب 
على الأ�سماك باختاف انواعها، 
وه��و ما اأدى اإىل انخفا�س الطلب 
على الدواجن من قبل املواطنني.
ومل يعت��د اأهايل قط��اع غزة منذ 
اأ�سع��ار  انخفا���س  عل��ى  �سن��وات 
الدجاج اىل ه��ذا امل�ستوى، حيث 
و�س��ل �سعر الكيل��و اىل 7 �سواكل 
للكيل��و  �سي��كل   13 م��ع  مقارن��ة 

الواحد خال الأ�سهر املا�سية.
وبالرغ��م م��ن ه��ذا النخفا���س 
احل��اد بالأ�سع��ار، يواج��ه �سراء 
الدج��اج انخفا�سا حادا، يف وقت 
ي�ستك��ي في��ه اأ�سحاب امل��زارع من 
تكبده��م خ�سائر كب��رية، خا�سة 
وانه��م يبيعونه للتج��ار باأقل من 

�سعر التكلفة.  

انخفاض أسعار الدجاج.. يغرق مزارعي غزة بالديون والخسائر
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
حاق��دة،  جراف��ة  اأني��اب  ب��ني  م��ن 
كان ج�س��د ال�سهي��د حمم��د الناع��م 
يت��دىل بق�س��وة، ت�سرب��ه اجلراف��ة 
اأر�س��ا مرة وتعل��و به م��ن راأ�سه مرة 
اأخرى، تخرج كل حقدها الدفني يف 
م�سه��د تق�سعر له اأبدان الب�سر، قبل 
اأن ت�س��رق جثمان��ه ثم تت��وارى عن 
الأنظار باجتاه ال�سريط احلدودي.

�س��ور ومقاط��ع فيديو بث��ت من قبل 
التوا�س��ل  �سب��كات  ع��ر  ن�سط��اء 
ا�ستخ��دام  اأظه��رت  الجتماع��ي، 
قوات الحتال الإ�سرائيلي طريقة 
اإجرامي��ة وب�سع��ة، عن��د حماولته��ا 
ال��ذي  الناع��م  جثم��ان  احتج��از 
ا�ست�سه��د �س��رق خانيون���س، يف حني 
تقدمت جرافة ع�سكرية نحو �سبان 
حاول��وا انت�سال جثم��ان ال�سهيد من 
املنطق��ة، و�سط اإطاق الن��ار عليهم 

من اجلنود قرب احلدود.
امل�سه��د نف�سه كاد اأن يحدث اجلمعة 
املا�سي��ة يف قري��ة كفر ق��دوم �سرق 
باغت��ت  عندم��ا  قلقيلي��ة،  مدين��ة 
جراف��ة ع�سكرية ع��ددا من ال�سبان 
وهاجمتهم ب�سرع��ة هائلة، وحل�سن 
بج��روح  اأح��د  ي�س��ب  مل  احل��ظ 
وم�س��ور  طف��ل  با�ستثن��اء  خط��رية، 

بج��روح  اأ�سيب��ا  حي��ث  �سحف��ي، 
طفيفة.

الحت��ال  ارتك��ب  اأي��ام،  وقب��ل 
راأ���س  جرمي��ة م�سابه��ة يف حمي��ط 
كركر غرب حمافظة رام اهلل، بحق 
ال�سهيد فخر حممود اأبو زايد قرط 
)53 عاما(، عندما انت�سلت جثمانه 

بوا�سطة جرافة.

امتهان حرمة القتل
�سئ��ون  وزارة  يف  الع��ام  مدي��ر 
الأ�س��رى واملحرري��ن، ا�س��ام عبده، 
ق��ال:" اإن التنكي��ل بجث��ة ال�سهي��د 
�س��رق خ��ان يون�س جرمي��ة متعمدة 
كاف��ة  يخال��ف  وح�س��ي  باأ�سل��وب 
الأع��راف والقوان��ني الدولية، وهي 

امتهان حلرمة القتل".
وح��ول املخاوف م��ن اإمكانية �سرقة 
عملي��ة  عق��ب  ال�سه��داء  اأع�س��اء 
يف  عب��ده  اأك��د  جثامينه��م،  �سح��ب 
حدي��ث ل�"ال��راأي"، اأن الأم��ر لي���س 
متعلق��ا بال�سرقة بقدر م��ا هو اإمعان 
القا�سي��ة  الحت��ال  �سيا�س��ة  يف 

باحتجاز جثامني ال�سهداء.
واأو�س��ح اأن �سح��ب جثم��ان ال�سهي��د 
به��ذه الطريق��ة م��ن خ��ال جرافة 
للقان��ون  خرق��ًا  يع��د  ع�سكري��ة 

مراع��اة  دون  الإن�س��اين  ال��دويل 
جلثة ال�سهي��د، بالإ�سافة اىل تعمد 
اإحداث ا�سابات يف �سفوف الأبرياء 
�سح��ب  حاول��وا  الذي��ن  الع��زل 

جثمانه.

التوجه للجنائية 
الدولية

م��ن جهت��ه اأك��د اخلب��ري يف القان��ون 
ال��دويل عب��د الك��رمي �سب��ري، اأن ما 
ح��دث م��ن تعم��د جن��ود الحت��ال 
قتل املواطن عل��ى تخوم قطاع غزة 
والتنكيل بجثت��ه واعدامه و�سحبه 
ه��و اع��دام ميداين وانته��اك خطري 
ويعت��ر  الدولي��ة،  لاتفاقي��ات 
اأن��ه  اإىل  لفت��ا  ح��رب،  جرمي��ة 
بالإم��كان توثي��ق تل��ك اجلرمية يف 
حمكمة اجلنائية الدولية ملحاكمة 

جنود وقيادات الحتال.
وق��ال �سبري يف حدي��ث ل�"ال��راأي": 
اأعلم��ت  الدولي��ة  اجلنائي��ة  اإن 
بقب��ول 47 طلب��ا م��ن الفل�سطينيني 
املوجودين يف ال�ست��ات، �سد قيادات 
وجن��ود الحت��ال الذي��ن ارتكب��وا 

جرائم اإن�سانية".
ه��و  الحت��ال  اأن  اعتب��ار  وح��ول 
خمالف��ات  يرتك��ب  ال��ذي  الوحي��د 

اخلب��ري  اأ�س��ار  الدولي��ة،  للقوان��ني 
الحت��ال  اأن  ال��دويل  القان��ون  يف 
املتح��دة  الولي��ات  ب��اأن  ي�سع��ر 
الأمريكي��ة الداعم ل��ه، حيث ت�سع 
العراقيل اأم��ام الفل�سطينيني ملنعهم 
م��ن التوج��ه نح��و الق�س��اء الدويل 

واملحاكم الدولية.
ون��وه �سب��ري اإىل اأن��ه من ح��ق اأهايل 
ال�سحاي��ا وال�سه��داء الفل�سطيني��ني 
التوجه ملحكم��ة اجلنائية الدولية 
وجن��ود  ق��ادة  حما�سب��ة  به��دف 

الحتال وهذا حق م�سروع لهم.

اعدام وحشي 
ب��دوره، اأك��د مدي��ر مرك��ز الأ�س��رى 
ال�سرائيلية  والأبح��اث  للدرا�س��ات 
الدكت��ور راأفت حمدون��ة اأن �سيا�سة 
الإع��دام بح��ق الفل�سطيني��ني زادت 
وتريتها يف الفرتة الأخرية بتغطية 
"ال�سرائيلي��ة"  احلكوم��ة  م��ن 
وجهاز الأم��ن "ال�ساب��اك" واجلي�س 
ال�سرائيلي، والتي منحت الحتال 
قذائ��ف  اإط��اق  وامل�ستوطن��ني 
يف  ال�سي��اج  م��ن  بالق��رب  مدفعي��ة 
عل��ى  الن��ار  واإط��اق  غ��زة،  قط��اع 
بحج��ج  بال�سف��ة  الفل�سطيني��ني 

ال�ستباه.

وق��ال حمدون��ة:" اإن م��ا ق��ام ب��ه 
ال�س��اب  باإع��دام  الحت��ال  جي���س 
بجثمان��ه  والتنكي��ل  الفل�سطين��ي 
بطريق��ة وح�سي��ة وا�ستفزازي��ة يف 
�سرقي بلدة عب�سان اجلديدة �سرقي 
يف  ياأت��ي  غ��زة  جن��وب  خانيون���س 
�سي��اق �سيا�سة الع��دام وال�ستهتار 
بحياة املواطنني الفل�سطينيني التي 
ج��اءت يف اأعق��اب ال�س��وء الأخ�سر 
الذي منحته احلكومة ال�سرائيلية 
اليميني��ة  الأح��زاب  وقي��ادات 

املتطرفة بحجة الأمن".
وتاب��ع قول��ه:" �سيا�س��ة العدامات 
تاأت��ي يف اإط��ار ق��رار وزي��ر احل��رب 
جثام��ني  باحتج��از  بيني��ت  نفت��ايل 
كورق��ة  ل�ستخدامه��م  ال�سه��داء 
�سغط وم�ساومة يف اأي �سفقة تبادل 
ق��ام  اأن الحت��ال  مبين��ًا  قادم��ة"، 
بع�سرات العدامات على املتظاهرين 
يف م�س��ريات الع��ودة ال�سلمي��ة بغزة، 

وخال انتفا�سة القد�س.
بالعدي��د  حمدون��ة  وا�ست�سه��د 
الفردي��ة  الع��دام  عملي��ات  م��ن 
واجلماعي��ة التي نفذه��ا الحتال 
بح��ق الفل�سطيني��ني اأمث��ال ال�سهيد 
ف��ادي عل��ون وغ��ريه م��ن ال�سه��داء 

الذين نكل الحتال بهم.

تستوجب التوجه للجنائية الدولية

التنكيل بالشهداء..جرائم حرب تقودها" جرافة"
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غزة- الراأي-نداء احللبي
ه��ي امل��كان الآمن الذي ي��اأوي اإلي��ه الطلبة 
ويق�س��ون في��ه اأوقاته��م م��ا ب��ني الدرا�س��ة 
وممار�س��ة الأن�سط��ة املختلفة واللع��ب، اإنها 
املدر�س��ة التي تعمل وزارة الرتبية والتعليم 
بقط��اع غ��زة عل��ى تهيئته��ا وجعله��ا مكان��ًا 
منا�سب��ًا لنمو الطلبة، يف ظ��ل ظروف بيئية 

�ساحلة و�سحية.
وتعت��ر اجلوان��ب ال�سحية من اأه��م الأمور 
الت��ي تعن��ى بها ال��وزارة، من خ��ال الإدارة 
البيئ��ة  املدر�سية-ق�س��م  لل�سح��ة  العام��ة 
ع��دة  لتحقي��ق  ي�سع��ى  ال��ذي  املدر�سي��ة 
اأهداف منها التاأكد م��ن �سامة مياه ال�سرب 

واملحافظ��ة عليها، وتفعيل امل�ساريع املتعلقة 
بالبيئة املدر�سية.

وعل��ى ط��ول املدار���س املمت��دة م��ن �سم��ال 
غ��زة اإىل جنوبه��ا، افتتح��ت وزارة الرتبية 
 115 املا�سي��ة  ال�سن��وات  خ��ال  والتعلي��م 
منه��ا  املدار���س،  يف  املي��اه  لتحلي��ة  حمط��ة 
حمط��ات  واملتبقي��ة  مركزي��ة،  حمط��ات   9
فرعي��ة، مت اإن�س��اء ع��دد كب��ري منه��ا بدعم 
وتعاون مع عدد من املوؤ�س�سات منها الإغاثة 
الإ�سامي��ة واليوني�سي��ف وجمعي��ة بيئت��ي 
الإدارة  م��ن  واإ�س��راف  مدين��ة،  وموؤ�س�س��ة 
العام��ة لل�سح��ة املدر�سي��ة ب��وزارة الرتبية 
والتعليم، والتي عملت على اختيار املدار�س 

الت��ي لديها احتياج من املحطات، وفقًا ملوقع 
املدر�سة اجلغرايف واأعداد طلبتها.

الأ�ستاذ مازن البطنيجي رئي�س ق�سم البيئة 
املدر�سي��ة، اأكد اأنه ل يوج��د حاليًا احتياج 
فعلي ل��دى املدار�س م��ن املحط��ات، مبينًا اأن 
ال��وزارة اأوقف��ت اإن�س��اء حمط��ات جدي��دة 
الرتكي��ز  واأن  املدار���س،  اكتف��اء  ب�سب��ب 
خال الف��رتة القادمة �سيك��ون على �سيانة 
املحط��ات ورف��ع كف��اءة العامل��ني وامل�سغلني 
له��ا، لأن الوزارة تعتم��د يف عملية ال�سيانة 

على موؤ�س�سات خارجية، دولية وحملية.
اأو�س��ح  كب��ري،  �سيان��ة  م�س��روع  و�سم��ن 
البطنيجي اأنه يتم حاليًا العمل مع موؤ�س�سة 

الإغاث��ة الإ�سامي��ة عل��ى تركي��ب اأجهزة 
تعقي��م حل��وايل 60 بئ��ر للمي��اه، و�سيان��ة 
ح��وايل 80 حمطة م��ن حمط��ات التحلية، 
ف�س��ًا ع��ن تدري��ب فني��ني عل��ى الت�سغي��ل 
التحلي��ة،  حمط��ات  وحو�سب��ة  وال�سيان��ة، 
اإىل جان��ب توف��ري اأجه��زة لفح���س درج��ة 
امللوح��ة واحلمو�س��ة ملياه ال�س��رب، واأخرى 
وتوف��ري  التعقي��م،  كل��ور  تركي��ز  لفح���س 
مع��دات للفني��ني، موؤك��دًا اأن��ه �سيت��م تنفيذ 
م�س��روع اآخ��ر لل�سيان��ة م��ع موؤ�س�س��ة بيئتي 
ي�سمل �سيانة خزان��ات مياه ال�سرب وتوفري 

خزانات جديدة.
وفيم��ا يتعل��ق بعمليات حفر الآب��ار خلدمة 

توف��ري  خ��ال  م��ن  ذل��ك  فيت��م  املدار���س، 
املت��رع واحل�س��ول عل��ى الرتخي���س للب��دء 
ل  احلف��ر  عملي��ة  لأن  احلف��ر،  بعملي��ة 
املي��اه  �سلط��ة  واإ�س��راف  اإل مبوافق��ة  تت��م 
الفل�سطيني��ة، الت��ي اأثم��ر التع��اون معها يف 
ه��ذا اجلانب، حف��ر عدد كبري م��ن الآبار يف 

مدار�س القطاع.
وتبق��ى الإدارة العام��ة لل�سح��ة املدر�سي��ة 
يف  الأمان��ة  وحامل��ة  الر�سال��ة  �ساحب��ة 
حت�س��ني �سح��ة الطلب��ة ج�سدي��ًا، ودعمه��م 
ومتكينهم من جماراة احلياة داخل املدر�سة 
اآمن��ة  بيئي��ة  ظ��روف  ظ��ل  يف  وخارجه��ا 

و�سحية.

محطات التحلية واآلبار .. 
خطط نوعية لتوفير مياه الشرب في المدارس

�سمال غزة- الراأي- توفيق ال�سيد �سليم
 م��ا اأن تدخل مدر�س��ة تل الربي��ع الثانوية 
للبنات مبديرية الرتبية والتعليم يف �سمال 
غزة، حت��ى ت�سعر وكاأنك اأم��ام لوحة فنية 
متنا�سقة الأل��وان، اأو قل اإن �سئت مقطوعة 

مو�سيقية متناغمة الأحلان.
ولأنه��ا “ت��ل الربي��ع” كان له��ا م��ن ا�سمه��ا 
ن�سي��ب، حيث الزهور تتفت��ح وتنر عبريها 
يف كل جنباته��ا.. زه��ور لي�ست ككل الزهور، 
ا�سرتاتيجي��ات  طياته��ا  يف  حتم��ل  زه��ور 
وطرائق تعليمية ممي��زة اأقل ما يقال عنها 
اإنها من��اذج عملية وحّي��ة ل�”التعلم املمتع” 
ال��ذي تن��ادي ب��ه وزارة الرتبي��ة والتعليم، 
غ��زة؛  �سم��ال  مديري��ة  عملي��ًا  وترتجم��ه 
لي�سب��ح اأ�سلوب��ًا ومنهاج��ًا تربوًي��ا يومًيا يف 
كل املدار���س، مل��ا ل��ه م��ن اأث��ر يف خل��ق بيئة 
تعليمية حتفيزي��ة وحمببة للطلبة، تاأخذ 
بيده��م نح��و مزي��د م��ن النتم��اء للبيئ��ة 
املدر�سي��ة، والإب��داع عل��ى طري��ق اكت�س��اب 

العلم واملعرفة..
ا�ستطاع��ت  اأي�س��ا،  الربي��ع”  “ت��ل  ولأنه��ا 
وبالت��وازي،  كاف��ة  ف�سوله��ا  يف  ُتفّع��ل  اأن 
ا�سرتاتيجي��ات التعلم املمت��ع؛ لتبدع لوحة 
املعلم��ة  ه��ي  فه��ا  نظريه��ا،  ق��ّل  تربوي��ة 
يف  بعي��ًدا  باأحامه��ا  حّلق��ت  لّب��د،  اأح��ام 
ف�س��اءات العل��م واملعرف��ة لتح��ط رحاله��ا 
بني طالباته��ا ويف جعبتها “عباءة اخلبري” 
لتذكي التناف�س ب��ني طالبات ال�سف الثاين 
ع�س��ر “العل��وم الإن�ساني��ة” يف مبحث اللغة 

العربية، اأّيهن ترتدي العباءة!
اأم��ا املعّلم��ة “�سح��ر ن�س��ار”، فق��د اأبدع��ت 
و�سحرت وانت�سرت يف توظيف ا�سرتاتيجية 
القبع��ات ال�س��ت، وت�سلق��ت ال�سّل��م لتتغل��ب 
م��ع طالباتها عل��ى الثعبان يف مبح��ث اللغة 

الإجنليزية لل�سف الثاين ع�سر.
ولأن��ه ف��رع الري��ادة، مل يك��ن اأم��ام املعلمة 
“عبري اأبو زر” اإل اأن تعر مع طالباتها عر 
اأزرار ال�سب��ورة الذكي��ة؛ لتج�س��د البيان��ات 

الت�سويري��ة يف اإي�س��ال املعلوم��ة عن طريق 
ال�سور والرموز والكلمات.

اأم��ا املعلم��ة “ثري��ا �سلم��ان” الت��ي مل تقبل 
بال��رى، فق��د جعلت م��ن البالون��ات ثريات 
تزين به��ن قاع��ة ف�سلها ولتخب��ئ بداخلها 

كنوًزا من العلم واملعرفة.
اأم��ا املعلم��ة “اإمي��ان قا�س��م” الت��ي اآمنت اأن 
داخ��ل كل طالبة من طالباتها طاقة كامنة 
ق��ادرة عل��ى اأن تق�س��م به��ا اأ�ساط��ري الوهم 
والعج��ز واخلراف��ة، فق��د حّلق��ت معه��ّن يف 
حلق��ات ل تنته��ي م��ن الدرام��ا الق�س�سي��ة 
والرتاثي��ة ذات العرة والعظ��ة لت�سخريها 
يف خدم��ة املنه��اج لل�س��ف احل��ادي ع�س��ر- 

العلوم الإن�سانية.
اأّم��ا فات��ن علوان، فل��م يكن اأمامه��ا من خيار 
�س��وى اأن تعلو بفطنتها وذكائها مع طالباتها 
يف مبح��ث الفيزي��اء، لتحّل��ق به��ّن يف �سماء 
التج��ارب العملية؛ لي�سبح املختر بالن�سبة 

لهّن ف�سحة للتاأمل والتجربة والإبداع.

اأم��ا املعلم��ة �سامي��ة عو���س، فق��د �َسَمت مع 
وعّو�س��ت  الكيميائي��ة  امل��واد  تفاع��ات 
وحّول��ت  الإمكان��ات  قل��ة  مبعادلته��ا 
واج��رتاح  للنج��اح  فر���س  اإىل  التحدي��ات 
املعج��زات م��ع طالباته��ا يف ال�س��ف التا�سع، 

فكان الإبداع، وكان الإجناز.
فيما طاف��ت املعلمة نهلة العّكة، كما النحلة 
جتم��ع �س��ذى الزه��ور؛ لت�سن��ع منه��ا �سه��دًا 
اللغ��ة الإجنليزي��ة  در���س  امل��ذاق يف  حل��و 
لطالب��ات ال�س��ف الثاين ع�س��ر- علمي، عر 

ا�سرتاتيجية الألعاب الرتبوية املمتعة.
اأم��ا املعلم��ة الدكت��ورة “�سابري��ن الغول”، 
الت��ي �س��رت و�ساب��رت يف مواجه��ة غ��ول 
الع��دوان، فق��د ج�ّس��دت ا�سرتاتيجي��ة لعب 
الأدوار يف در���س ح��رب الأي��ام ال�ست��ة عام 
قي��م  لتغر���س  العا�س��ر،  لل�س��ف  1967م، 
ع�س��ق الوط��ن والنتم��اء ل��ذّرات تراب��ه يف 
حج��م  اأدرك��ن  اللوات��ي  طالباته��ا  نفو���س 
املوؤام��رة الت��ي يتعر���س له��ا وط��ن �سّيج��ه 

ب��كل  الوط��ن  ولأن  بعظامه��م.  ال�سه��داء 
مكوناته ير�سم لوحة اإبداعية ع�سّية على 
الت�سوي��ه، جاب��ت املعلم��ة ريهام اأب��و جّياب 
جوانب املدر�سة لتقط��ف من اأرجائها ما زاد 
عن حاجة طالباتها، لتخرج علينا مبعر�س 
فني اإبداعي يام���س احتياجاتنا، ويحاكي 
تراثنا وعاداتن��ا، ويتعانق مع مقد�ساتنا يف 
م�سه��د يوؤج��ج فين��ا م�ساعر الإنتم��اء لوطن 
الآباء والأجداد، لي�س��رخ يف الأرجاء.. اإنا 

عائدون!
مدي��ر الدائ��رة الإداري��ة اأ. ج��واد �ساحلة 
ال��ذي واكب ن�سج تل��ك اللوحة التي حاكتها 
عليه��ا  واأ�سرف��ت  الربي��ع”  “ت��ل  معلم��ات 
ع��ن  اأع��رب  اللوق��ا،  نظمي��ة  اأ.  مديرته��ن 
فخ��ره بتل��ك الإجن��ازات الت��ي جعل��ت م��ن 
املمت��ع،  التعل��م  يف  الربي��ع” اأيقون��ة  “ت��ل 
وه��ي حتّول املج��ّرد اإىل حم�سو���س، وت�سنع 
م��ن الَع��َدم امل�ستحي��ل، خللق بيئ��ة تعليمية 

حمببة وممتعة.

معلماتها يتسابقن نحو اإلبداع.. 

مدرسة "تل الربيع".. التعلم الممتع ُيزهر في كل فصل
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�سامي جاد اهلل
ح�سل��ت معلم��ة اللغ��ة الإجنليزي��ة 
الثانوي��ة  الفالوج��ا  مبدر�س��ة 
مبديري��ة �سمال غ��زة اإميان الرعي 
�سف��رية فل�سطيني��ة  اأول  لق��ب  عل��ى 
العاملي��ة  التعليمي��ة  ويكل��ت  ملن�س��ة 
التابع��ة ملايكرو�سوف��ت لتن�س��م اإىل 
قائم��ة 120 �سف��ريًا م��ن دول العامل 

يف املن�سة.
م��ن  جمموع��ة  بتدري��ب  وقام��ت 
الطالب��ات م��ن ال�س��ف الث��اين ع�سر 
التعام��ل  عل��ى  ع�س��ر  واحل��ادي 
ن�ساط��ات  وم��ن خ��ال  املن�س��ة،  م��ع 
الطالبات املتنوعة ح�سل عدد منهن 

على �سهادة الطالب ال�سفري.
ح�ساب��ًا  اإمي��ان  املعلم��ة  واأن�س��اأت 
ملدر�سته��ا عل��ى ه��ذه املن�س��ة لعر�س 
نط��اق  عل��ى  التعليمي��ة  الأن�سط��ة 
دويل، كم��ا نف��ذت العديد م��ن ور�س 
العم��ل واللق��اءات التدريبي��ة لعدد 

م��ن املعلم��ني يف غ��زة وال�سف��ة ع��ر 
كيفي��ة  عل��ى  لتدريبه��م  ال�سكاي��ب 

ا�ستخدام املن�سة.
 Student لق��ب  عل��ى  وح�سل��ت 
 Voice Ambassador SVA
�سف��ري �س��وت الطال��ب، ولق��ب معل��م 
 Certified Educator معتم��د 
م��ن من�س��ة flipgrid وه��ي من�س��ة 
تفاعلية يتم التفاعل فيها من خال 
الفيدي��و ب��ني الطلب��ة واملعلم��ني من 

جميع اأنحاء العامل.
ويف وقت �سابق ح�سلت املعلمة اإميان 
اأي�س��ًا على �سه��ادة امتياز م��ن من�سة 
وق��د   ،Europe CodeWeek
�سهد اأول ن�س��اط ظهور فل�سطني على 
خريطة املت�سابقني ومواقع امل�سابقة 
كما ظه��ر موق��ع مدر�سته��ا الفالوجا 
اخلريط��ة  عل��ى  جبالي��ا  ومدين��ة 

العاملية �سمن جمريات امل�سابقة.
وف��ازت املعلمة بالعدي��د من اجلوائز 

وال�سهادات مقابل م�ساركتها الفاعلة 
يف اإنت��اج درو���س واأن�سط��ة وم�ساقات 
جمتم��ع  من�س��ة  �سم��ن  تعليمي��ة 
مايكرو�سوفت، وكانت اأول معلمة من 
غزة تن�س��م له��ذا املجتمع،ومن هذه 
ال�سهادات الت��ي ح�سلت عليها �سهادة 
م�س��اق معل��م مب��دع، و م�س��اق معل��م 
الق��رن الواحد و الع�سري��ن، و م�ساق 

تطبيقات اأوفي�س .
كما �ساركت يف احلدث العاملي ملجتمع 
مايكرو�سوف��ت وح�سل��ت عل��ى ب��ادج 
امل�ساركة والتقت العديد من املعلمني 
واملعلم��ات ع��ر الع��امل ومت تب��ادل 
الثقاف��ات واإج��راء م�سابقات خا�سة 
وه��ي   Skype Mystery بلعب��ة 
لعب��ة لتخم��ني م��ن اأي بل��د الط��رف 
اأ�سئل��ة  توجي��ه  خ��ال  م��ن  الأخ��ر 
نف��ذت  كم��ا  ل،  اأو  نع��م  اإجاباته��ا 
رحات معرفي��ة متنوعة مع العديد 
الدولي��ة  التعليمي��ة  الطواق��م  م��ن 

لتدري���س طلبتها اللغ��ة الإجنليزية 
ب�س��كل �سليم والطاع عل��ى ثقافات 
العامل ونقل �سورة فل�سطني للجمهور 

العاملي.
F -  تتنف��ذ املعلم��ة اإمي��ان مب��ادرة

لتفعي��ل   cebook Classroom
الجتماع��ي  التوا�س��ل  من�س��ات 
لات�سال م��ع الطالبات خ��ارج نطاق 
ال��دوام املدر�س��ي باإع��داد م�سابق��ات 
مراجع��ات  وتق��دمي  اأوناي��ن، 
تطبيق��ات  وتوظي��ف  املنه��اج،  يف 
و   quizlet مث��ل  تكنولوجي��ة 
الطالب��ات  تزوي��د  و   Quizzes
باإر�س��ادات لامتحانات و فيديوهات 
�س��رح املنه��اج، حي��ث قام��ت باإنت��اج 
املئ��ات م��ن الفيديوه��ات التعليمي��ة 
وو�سعتها على قناتها عر اليوتيوب.

ومل تقت�س��ر املب��ادرة عل��ى طالباتها 
فقط بل �سملت طلبة من �ستى اأنحاء 
الوط��ن وكان��ت املب��ادرة بال�سراك��ة 

مع املعلم��ة اإميان عودة م��ن قلقيلية 
م��ن  ح�س��ن  اأب��و  حمم��د  والأ�ست��اذ 
التواأم��ة  م�س��روع  �سم��ن  البحري��ن 
الذي مت البدء به منذ عام 2017.

وم��ن املنج��زات اجلدي��دة للمعلم��ة 
اإمي��ان اإعداد م��ادة اإثرائي��ة لل�سف 
QR وم��ادة  الث��اين ع�س��ر بتقني��ة 
يف  وامل�سارك��ة  للمتفوق��ني  خا�س��ة 
احلدث ال�سه��ري العامل��ي على تويرت 
جمي��ع  م��ن  املعلم��ني  التق��اء  حي��ث 
مو�س��وع  ملناق�س��ة  الع��امل  اأنح��اء 

تعليمي حمدد.
م��ع  اإمي��ان  املعلم��ة  �سارك��ت  كم��ا 
العامل��ي  امل�س��روع  يف  طالباته��ا 
 the young "ال�سغ��ري "ال�سحفي 
من  وذلك  النم�س��ا  يف   journalist
خ��ال كتاب��ة ون�س��ر مق��الت و�سور 
حتكي ع��ن فل�سط��ني، وه��ذا امل�سروع 
ي�س��ارك في��ه 15مدر�سة م��ن 9 دول 

حول العامل.

تنفذ مبادرة Facebook Classroom في التدريس

المعلمة “البرعي” أول سفيرة فلسطينية لمنصة 
ويكلت التعليمية العالمية
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
"تعودنا على �سوق فرا�س ال�سعبي بهذه ال�ساكلة"، 
و"من��ذ ولدت��ي واأن��ا اأراه هك��ذا، ول اأتخي��ل اأنني 
ق��د اأغادر ه��ذا امل��كان يف حياتي ذاهب��ا اىل مكاٍن 
اآخ��ر"، به��ذه الكلمات ب��داأ بائعني يف �س��وق فرا�س 
حديثهم حول رغب��ة بلدية غزة يف تطوير املكان 

ليظهر بحلة جديدة و�سكل ح�ساري يليق بغزة.
وقال البائع اأب��و علي كعك:" اأجل�س يف حمل اأخي 
من��ذ ال�سغ��ر، ومنذ �سغ��ري واأن��ا متع��ود على هذا 
امل��كان ول اأترك��ه، وه��و امل�س��در الوحي��د لرزقن��ا 

الذي ل ميكن ال�ستغناء عنه".
جت��د  اأن  ناأم��ل  ل�"ال��راأي":  حدي��ث  يف  واأ�س��اف 
البلدية ح��ا اآخر، وعدم هدم امل��كان، اأو حماولة 

تطويره لأننا �سنتاأذى كثريا".
ويق��ع �سوق فرا���س ال�سعبي يف منت�س��ف �سارع عمر 
املخت��ار يف قلب مدينة غ��زة، ويوجد فيه اأكر من 
 8500 اأكر من  350 حم��ا جتاريا يعتا�س منها 

اأ�سرة فل�سطينية.

األوضاع صعبة
م��ن جهته ق��ال بائع ال�س��اج يف �س��وق فرا�س، عمر 
حماول��ة  عل��ى  نعرت���س  ل  نح��ن  عا�س��ي:"  اأب��و 
ترمي��م �س��وق فرا���س ال�سعب��ي، ولكن لي���س يف هذا 
الوق��ت بال��ذات"، معل��ا ذل��ك ل�سعوب��ة الأو�ساع 

القت�سادي��ة واملادي��ة الت��ي يعاين منه��ا البائعني 
والتجار واأي�سا املواطنني.

واأك��د اأب��و عا�س��ي يف حدي��ث ل�"ال��راأي"، اأنه عند 
ترمي��م ال�س��وق ف��اإن امل�س��روع �سياأخ��ذ 4 �سن��وات 
م��ن تطوي��ر وت�سليم وغ��ريه، مو�سحا اأن��ه يف حال 
مت نقله��م اىل �س��وق الريم��وك ب�سكل موؤق��ت، فاإنه 
�سيحت��اج يومي��ا دف��ع ثم��ن املوا�س��ات وه��ذا فوق 

طاقته و�سيكلفه الكثري.
ولف��ت اأبو عا�س��ي اإىل اأنه منذ ولدته وهو يجل�س 
يف حمل��ه اأكر مما يجل�س يف بيته، واأنه لن يتحمل 
مغادرة ال�سوق اأب��دا. ويعد �سوق فرا�س من اأ�سخم 
واأقدم واأعرق الأ�سواق يف قطاع غزة، والذي ميتاز 
بطبيعت��ه ال�سعبية واأ�سعاره الت��ي تكون يف مقدرة 

املواطنني من جميع طبقات وفئات املواطنني.

ترميم ولكن؟؟
ويف جانب راأي املواطنني حول تطوير ال�سوق، قال 
اأبو فرا�س حمد:" اإنه ل يف�سل �سراء احتياجاته 
ال�سعب��ي،  فرا���س  �س��وق  م��ن  ال  وم�ستلزمات��ه، 
حي��ث الأ�سع��ار تتنا�س��ب م��ع الو�س��ع القت�سادي 

للمواطنني بغزة".
ال�س��وق  اأن  ل�"ال��راأي"،  حدي��ث  يف  حم��د  واأك��د 
ي�ستوج��ب اإع��ادة تاأهيله وتطوي��ره ليظهر ب�سكل 
اأف�س��ل، ب�س��رط ع��دم ال�س��رار باأ�سح��اب املحال 

التجارية باعتبارها رزقهم الوحيد.
اأم حمم��د �سلي��م ه��ي الأخ��رى اأك��دت اأنه��ا تق��وم 
ب�س��راء كل احتياجاتها من خ�سار وفواكه وغريها 
م��ن �سوق فرا�س ال�سعبي، مو�سح��ة اأن املكان ي�سعر 
زائره باأنه��م اأ�سرة واح��دة. واأ�سافت اأم حممد يف 
حدي��ث ل�"ال��راأي": رغ��م ك��ون ال�سوق �سعب��ي، اإل 
اأن اأك��ر م��ا يعيب��ه هو ع��دم الرتتي��ب، اىل جانب 
الق��اذورات التي تكون ملقاة عل��ى الأر�س، ووجود 
بع���س احليوانات كاحلم��ار واحل�سان وهذا خطاأ"، 

على حد قولها.

تطوير وتنظيم
ب��دوره قال ن�سال اأبو �ساوي�س مدير دائرة النظام 
والن�سب��اط يف بلدي��ة غ��زة:" اإن البلدية اأخذت 
على عاتقه��ا تقدمي اخلدمات للمواطنني وترتيب 
الأ�س��واق وتنظيم الب�سط��ات الع�سوائية، كي متنح 
والت�س��وق  الطري��ق  املواطن��ني احلري��ة يف قط��ع 

ب�سهولة".
وح��ول تطوير �س��وق فرا���س، اأكد اأب��و �ساوي�س يف 
حدي��ث ل�"الراأي"، اأن ال�سوق �سيتم اإعادة تطويره 
وتاأهيل��ه، حي��ث اأقيم��ت ور�س��ات عم��ل م��ع جميع 
البائع��ني، ومت التفاق معهم عل��ى نقلهم اىل �سوق 
الريموك يف الفرتة القادمة وتخ�سي�س اأماكن لهم 

اىل حني النتهاء من تطوير �سوق فرا�س.

واأردف قوله:" �سيتم ترتيب وتنظيم �سوق فرا�س 
ب�س��كل يليق بغ��زة، كما مت ترتي��ب وتنظيم بع�س 
الب�سط��ات يف �س��ارع عم��ر املخت��ار وتنظي��م �س��وق 
الريم��وك، وهو ما لقى ارتي��اح وقبول كبريين من 

قبل املواطنني والبائعني والتجار".
 ووفق ما ذكره فاإن البلدية تلقت �سكاوى متواترة 
وال�س��وارع  الأ�س��واق  حمي��ط  يف  املواطن��ني  م��ن 
الرئي�سي��ة بغزة تتعل��ق بالزحام الت��ي ت�سبب بها 
الباع��ة املتجول��ون وبع���س الب�سط��ات الع�سوائية 
يف  املح��ات  لأ�سح��اب  معظمه��ا  يف  تع��ود  الت��ي 
الأ�س��واق، والتي ت�سب��ب اإعاقة حرك��ة املواطنني 
عل��ى الأر�سفة. واىل جان��ب ذلك، اأعادت البلدية 
واحلدي��ث لأب��و �ساوي���س، ترتيب الو�س��ع يف �سوق 
ال�سجاعي��ة و�س��ارع بغ��داد، وه��و يف اإط��ار خدم��ة 
املواطنني وعدم الت�سبب بحوادث طرق، واحلفاظ 
عل��ى جم��ال مدين��ة غ��زة. و�سرعت بلدي��ة غزة، 
بالتع��اون م��ع �سرط��ة البلدي��ات، باإع��ادة تنظيم 
وترتي��ب ل�س��ارع �س��اح الدين يف ح��ي ال�سجاعية 
�سرق املدينة، ا�ستجاب��ة ملطالب املواطنني، و�سمن 
توجهات املجل�س البلدي بتنظيم وترتيب املدينة.
جدي��ر بالذك��ر اأن اأعمال تنظي��م وترتيب اأ�سواق 
و�سوارع مدينة غزة الرئي�سية يف الآونة الأخرية، 
ق��د حازت على ر�س��ا املواطنني، ودع��م وتاأييد من 

موؤ�س�سات املجتمع املحلي املختلفة.

بلدية غزة تسعى لتطويره

"سوق فراس "..إرث حضاري سيرتدي حلة جديدة
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غزة- الراأي- اآلء النمر
اأجنحته��م  اإط��اق  ح��ني  اإىل 
�سم��اء  يف  جم��ددًا  للتحلي��ق 
بع��دم  وع��د  باإب��رام  احلري��ة 
مع��اودة اأخطائهم جمددًا، يقيم 
م��ن  حدث��ًا  خم�س��ني  م��ن  اأك��ر 
��ر داخل موؤ�س�سة  الأطفال الق�سّ
اأك��ر  يتب��ادل  بينم��ا  الربي��ع، 
��ر اأدوار  م��ن �سبعمئ��ة م��ن الق�سّ
الإقامة بني ج��دران هذا البيت 
الآمن م��ن الأفعال اخلارجة عن 

نطاق الأخاق.
ه��ذا  الفائ��دة  م��ن  حدي��ن  ذو 
احلج��ر داخ��ل موؤ�س�س��ة الربيع 
ال�ساد���س  �س��ن  دون  لاأطف��ال 
تقومي��ًا  اأعماره��م،  م��ن  ع�س��ر 
اأم��ن  عل��ى  وحفاظ��ا  ل�سلوكه��م 
املجتم��ع م��ن الأفع��ال اخلارجة 
الأخ��اق  اأو  املنط��ق  ح��د  ع��ن 
تنا�س��ب  ل  الت��ي  ال�سليم��ة 
ه��ي  مكتظ��ة  حت��ى.  اأعماره��م 

الن�ساط��ات والفعاليات والأدوار 
الت��ي يتبادله��ا امل�سرف��ون عل��ى 
ق�س�سه��م  بتفا�سي��ل  الأح��داث 
الت��ي تكره��م غالب��ًا، متنوع��ة 
ب��ني توعي��ة وتفري��غ للطاق��ات 
نفو�سه��م،  داخ��ل  ال�سلبي��ة 
منتج��ون  بجعله��م  ومتج��ددة 
طاقته��م  ل�ستثم��ار  عملي��ون 
ومنحه��م  لذواته��م  واكت�سافه��م 
ثق��ة باأنف�سه��م مهم��ا بلغ��ت م��ع 

مرور الأيام داخل املوؤ�س�سة.

في ذات المكان
مدي��ر موؤ�س�س��ة الربي��ع لرعاية 
الأح��داث معت��ز دغم���س، ينفي 
و�س��م وج��ود الأح��داث داخ��ل 
بقول��ه:  ب�"العق��اب"،  املوؤ�س�س��ة 
الأطفال  م��ن  املذنبني  "نحتج��ز 
به��دف تقومي ال�سل��وك، واإعادة 
ونوف��ر  املجتم��ع،  يف  دجمه��م 
لأجل ذل��ك اأخ�سائي��ني نف�سيني 

واجتماعيني، ومدر�سني يف املواد 
امللتحقني  الأ�سا�سي��ة لاأح��داث 

بالتعليم النظامي".
عملي��ة التق��ومي تتطلب يف كثري 
م��ن الأحيان اإبعاد الأحداث عن 
البيئ��ة الت��ي ن�س��اأوا فيه��ا واأدت 
اإىل انحرافه��م، "اأح��د النم��اذج 
داخ��ل  تقوميه��ا  اأُعي��د  الت��ي 
املوؤ�س�س��ة، ه��ي حلدث ج��اء على 
خلفي��ة عم��ل من��اٍف لاأخ��اق، 
وبعد خ�سوع��ه لرامج التقومي 
اأ�س��رٍة  رب  اأ�سح��ى  والتاأهي��ل، 
ناجح قومي، ب��ل ومن اأمهر �سناع 
بح�س��ب  القط��اع"،  يف  احلل��وى 

مدير املوؤ�س�سة دغم�س.
داخ��ل  الأح��داث  ويق�س��م 
ح�س��ب  فئ��ات  لث��اث  املوؤ�س�س��ة 
العمر، باإ�س��راٍف كامل على مدار 
الي��وم، من قب��ل امل�سرفني الذين 
يبيت��ون و�س��ط العناب��ر ل�سمان 
عدم حدوث اأية خمالفات خال 

الليل".
وباخل�سو���س يحاك��م الأحداث 
يف حمكم��ة خا�س��ة به��م ب��ذات 
مبنى املوؤ�س�سة وفق ما يوؤكد كرم 
ال�سن��ا م�س��وؤول مل��ف الأح��داث 
وذل��ك  "الربي��ع"،  موؤ�س�س��ة  يف 
بالتوافق بني الوزارة واملوؤ�س�سات 
احلقوقي��ة املحلية، الت��ي تتابع 
بدورها عم��ل املوؤ�س�سة وجل�سات 
متو�س��ط  يبل��غ  كم��ا  املحاكم��ة، 
املوؤ�س�س��ة  يف  الأح��داث  ع��دد 
مبتو�س��ط  طف��ل،   700 �سنوي��ًا 

�سهري من75-65 طفل.
واآخ��رون  مذنب��ون،  اأح��داٌث 
وج��دوا اأنف�سهم رهين��ة احلب�س 
ب�سب��ب م�ساكل اأ�سري��ة وجمتمع 
مهم��ل، البيئ��ة واملجتمع والبيت 
ه��و ال�سان��ع الأول للطف��ل حتى 
يبل��غ م��ن العم��ر اأر�س��ده، وه��ذا 
احلدث يف اأغلب الأحيان �سحية 
الأ�س��رة املفكك��ة من��ذ البداية، 

بن��اء  اأ�سا���س  هم��ا  فالوال��دان 
الطفل منذ اللحظات الأوىل من 

اإجنابه.
وتعريفا باملوؤ�س�سة فهي موؤ�س�سة 
حكومية تابعة ل��وزارة التنمية 
الجتماعية، لرعاية الأحداث 
م��ع  خ��اف  عل��ى  )الأطف��ال 
القان��ون( من �سن 12 18- �سنة، 
وهي املوؤ�س�سة الوحيدة لرعاية 

الأحداث يف قطاع غزة.
موؤ�س�س��ة  يف  العم��ل  ي�ستن��د 
الربي��ع للرعاي��ة الجتماعي��ة 
م��ع  خ��اف  عل��ى  الأطف��ال   "
القان��ون" على املفه��وم الأ�سا�سي 
للدف��اع الجتماع��ي املبني على 
فكرة حماي��ة املجتم��ع والطفل 
من اأخطار اجلرمية والنحراف 
املعني��ة  اجله��ات  م��ع  بالتع��اون 
الأخرى من خال اإ�ساح الطفل 
وتاأهيله وتدريبه واإعادة دجمه 

يف املجتمع.

"نزالء الربيع" أطفال في بيت آمن مؤقتًا
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غزة- ب�سام العطار- الراأي:
م��ن ر�سائله��ا ومهامها... النهو���س ب�سناعة 
النق��ل واملوا�س��ات و�س��وًل اإىل نظ��ام نقل 
متكامل متع��دد الأمن��اط والو�سائط ي�سهم 
الفل�سطين��ي  القت�س��اد  عجل��ة  دف��ع  يف 
وتق��دمي اأف�س��ل اخلدم��ات يف جم��ال نق��ل 
الأف��راد اأو الب�سائع لقطاعات النقل الري 
والبح��ري واجلوي... وذلك من خال اأداء 
الدور املتخ�س�س ل��وزارة النقل واملوا�سات 
املهم��ات  جلمي��ع  �سام��ل  تكامل��ي  اإط��ار  يف 
القطاع��ات،  به��ذه  املنوط��ة  وامل�سئولي��ات 
والو�س��ول اإىل نظ��ام نق��ل متع��دد الأمناط 
الدولي��ة،  املعاي��ري  ح�س��ب  والو�سائ��ط 
وحت�س��ني وحتدي��ث اخلدمات الت��ي تقدمها 

يف جميع جمالت عملها للمواطن.
مدي��ر دائ��رة الرتخي���س والنق��ل يف وزارة 
املوا�سات م. خليل الزيان اأو�سح ل�"الراأي" 
م��ن خ��ال مقابل��ة خا�سة م��ع برنام��ج من 
اأروق��ة ال��وزارات الذي ت�س��رف عليه وزارة 
الإعام، اأن هذه الدائرة تعمل على تنظيم 
حركة ال�سيارات وعملية ا�سترياد املركبات 
م��ن خارج قط��اع غ��زة، ومراقب��ة وجتديد 
القي��ادة  رخ���س  ومتابع��ة  تراخي�سه��ا، 
لل�سي��ارات والدراج��ات الناري��ة، والفح�س 
الفني لها، وخدمة اآلف املواطنني يف كل ما 
يتعلق بعمليات الت�سجيل واإ�سدار تراخي�س 
املركب��ات و ال�سائق��ني و الكراج��ات و قط��ع 
الغي��ار ومدار�س تعلي��م ال�سياقة و املعاهد و 
مراكز التدريب و �سركات التاأجري و مكاتب 
ال�سفري��ات و معار���س ال�سي��ارات وا�ستيفاء 
الرتاخي���س  اأن��واع  جمي��ع  ع��ن  الر�س��وم 

املختلفة.
الزيان اأك��د اأن الهدف من اإ�سدار تراخي�س 
لكاف��ة املركبات، هو الق�س��اء على الفو�سى 
الأمنية، و�سوًل لتطوير وتنمية القت�ساد 
ه��ذه  يك��ون غاي��ة  اأن  نافي��ًا  الفل�سطين��ي، 
الدائ��رة ه��و اجلباي��ة فق��ط، ب��ل ترتي��ب 
وتنظي��م احلرك��ة عل��ى طرق��ات القط��اع، 
للمركب��ة،  وال�سام��ة  املتان��ة  حي��ث  م��ن 
و�ساحيته��ا لل�س��ري والعم��ل فنيًا، م��ن اأجل 
احلف��اظ عل��ى اأرواح ال�سائق��ني واملواطنني 

ب�سكل عام.
 ويف ظ��ل الأو�س��اع القت�سادي��ة ال�سعب��ة 
الت��ي مي��ر به��ا ال�سائق��ون، ب��ني الزي��ان اأن 
عل��ى  عمل��ت  واملوا�س��ات  النق��ل  وزارة 
تق��دمي عدة ت�سهيات من ث��اث اجتاهات، 
اأوله��ا ال�ستم��رار يف ق��رار تخفي���س ر�سوم 
الرتاخي���س املطلوب��ة، وعدم رف��ع قيمتها، 
وثانيه��ا هو ال�ستم��رار يف نظ��ام التق�سيط 
املري��ح، وال��ذي ير�س��ي كافة املواطن��ني، اأو 
اإعفائ��ه من معظ��م املبالغ الكب��رية، خا�سة 
للذين تراكمت عليهم ا�ستحقاق الرتخي�س 
احلال��ة  يحق��ق  مب��ا  للمركب��ات،  ال�سن��وي 
وه��و  واملواط��ن،  ال��وزارة  ب��ني  التكاملي��ة 

الجتاه الثالث.

جودة وسرعة العمل

العم��ل وجتوي��ده مب��ا يحق��ق  اآلي��ة  وع��ن 
ال�سرعة يف الأداء والتخفيف عن املواطنني 
وال�سائقني، قال الزيان اإن هناك اإجراءات 
وخط��ة خا�س��ة على و�س��ك النته��اء منها، 

م��ن خ��ال تعزي��ز عم��ل املكات��ب الفني��ة 
ودجمه��ا يف دوائر الرتاخي���س املنت�سرة يف 
املحافظ��ات، حي��ث يت��م النتهاء م��ن كافة 

املعامات يف مكان واحد.
اأي�س��ًا �سيت��م العم��ل عل��ى حتقي��ق برنام��ج 
يه��دف  ال��ذي  الإليكرتوني��ة  الأر�سف��ة 
لإلغاء املعام��ات الورقي��ة، والتعامل فقط 
ع��ر الري��د اليك��رتوين وع��ر احلو�سب��ة 
والتكنولوجي��ا احلديث��ة لكاف��ة املعام��ات 
املهم��ة وال�سروري��ة، والتخل���س م��ن الك��م 
الهائ��ل من الورق والذي يبلغ اأكر من 300 

األف ورقة.
وع��ن اآلية عم��ل اإدارة النقل عل��ى الطريق 
مب��ا يخ�س ال�ساحنات ومكات��ب التاك�سيات، 
اأو�س��ح الزيان اأن��ه يتم العمل عل��ى تنظيم 
القانوني��ة  اأو�ساعه��ا  وت�سوي��ة  عمله��ا، 
ومتابعته��ا، والق�س��اء على ظاه��رة املكاتب 
الع�سوائي��ة، مع تقدمي ت�سهي��ات للمكاتب 
ال��وزارة  ولوائ��ح  بقوان��ني  تلت��زم  الت��ي 
مباي�سمن ا�ستمرار وتنظيم وتطوير عملها، 

بالتعاون التام مع �سرطة املرور.
اأم��ا فيم��ا يتعلق باملواق��ف العمومي��ة، ذكر 

�سب��ط  عل��ى  تعم��ل  دائرت��ه  اأن  الزي��ان 
وتنظي��م ه��ذه املواقف، بالتع��اون مع وزارة 
احلكم املحل��ي والبلديات، لتح�سني اخلدمة 
داخله��ا، م�س��ريًا اأن هناك خط��ة تطويرية 
للعام 2020، ت�سمل هذه املواقف، وتعريف 
املواط��ن مبواعي��د ثابتة لنط��اق وو�سول 
احلاف��ات والبا�سات، �سم��ن تطبيق خا�س 

يتم اإعداده مع جمعية النقل العام.
ومتكن��ت الأطق��م الفني��ة م��ن وزارة النقل 
واملوا�سات من اكت�س��اف عدد من ال�سيارات 
اأنه��ا  اأن ي�سجلوه��ا عل��ى  اأ�سحابه��ا  ح��اول 
مركب��ات بودي وات�سح اأنه��ا �سيارات ر�سمية 
م�سجل��ة يف دوائر الرتخي���س، ومت توقيف 
اأ�سح��اب ال�سي��ارات وحجز املركب��ات حتى 
يت��م التحقيق مع اأ�سح��اب ال�سيارات الذين 
جاءوا لريخ�سوه��ا على اأنها �سيارات بودي، 
ومت اإحالة امللفات اإىل النيابة وبعد انتهاء 
التحقي��ق مت اإرج��اع ال�سي��ارات اإىل ماكه��ا 

الأ�سليني.

74 ألف مركبة مسجلة
رئي���س قط��اع الرتخي�س م. ح�س��ن عكا�سة 

اأو�س��ح ل�"الراأي"، اأن ه��ذه الدائرة من اأهم 
واملوا�س��ات،  النق��ل  وزارة  يف  القطاع��ات 
حي��ث ت�س��رف عل��ى اأرب��ع اإدارات رئي�سي��ة، 
ويعتر هذا القطاع من الدوائر اخلدماتية 
والتي حت��اول تطبي��ق القانون مب��ا يتاءم 
م��ن حي��ث  ال�س��يء،  والو�س��ع القت�س��ادي 

جتديد الرتاخي�س وغريها.
وبل��غ عدد املركب��ات امل�سجلة ب�س��كل ر�سمي 
ل��دى ال��وزارة 74 األف مركب��ة، منها 43% 
اأوراق تراخي�سه��ا مازال��ت �ساري��ة املفعول، 
معين��ة  ومعاي��ري  قان��ون  هن��اك  اأن  مبين��ًا 
يت��م م��ن خاله��ا حتدي��د قيم��ة وطبيع��ة 
الرتخي���س اخلا���س باملركب��ة ح�س��ب ن��وع 
ون��وع  اإ�سداره��ا  و�سن��ة  حمركه��ا  وحج��م 
الوق��ود امل�ستخ��دم، موؤك��دًا وج��ود خ�س��م 
للنقل  التابعة  املركب��ات  لرتخي���س   30%

العام التي تعمل على الديزل اأو ال�سولر.
وفيم��ا يتعلق باملركب��ات التي تتب��ع للقطاع 
هن��اك  اأن  عكا�س��ة  اأ�س��اف  احلكوم��ي، 
حماولت حثيثة لتحديث اأ�سطول املركبات 
احلكومي��ة، نظرًا ل�سح الإمكانيات، مع توفر 
ور�س��ة خا�سة تعم��ل على اإ�س��اح املركبات 

املتعطل��ة، م��ع اإمكانية تكه��ني املركبة التي 
يتك��رر عطلها، ومن ثم �سراء مركبة اأحدث 
واأف�سل، مبينًا وجود �سيا�سية لتقلي�س عدد 
هذه املركبات، والجتاه نحو �سراء اخلدمة 
من القطاع اخلا�س، ت�ستاأجر لفرتة معينة.

ومت خال عام اعتم��اد الرخ�سة املمغنطة 
حماي��ة  باأنظم��ة  م��زودة  الورقي��ة،  ب��دل 
اليكرتوني��ة، مبينًا اأن هن��اك روؤية يف العام 
واملوا�سف��ات  املعاي��ري  وف��ق  ت�س��ري   2020
الدولي��ة املتعلق��ة بعملي��ة اإ�س��دار رخ���س 
القيادة، ميك��ن ل�ساحبها ا�ستخدامها داخل 

وخارج قطاع غزة.

وسائط اإلبحار وتطوير 
الميناء

لي���س ه��ذا فح�س��ب، تق��وم �سلط��ة املوان��ئ 
البحرية التابعة لوزارة النقل واملوا�سات 
تراخي���س  واإ�س��دار  عم��ل  تنظي��م  عل��ى 
واإمكاني��ة  وفح�سه��ا  الإبح��ار،  و�سائ��ط 
�ساحيتها لاإبحار، مبينًا ان هذه الو�سائط 
الت��ي تتب��ع حمافظ��ة غ��زة حتم��ل الل��ون 
الأ�سفر، والو�سطى الل��ون الأخ�سر، واللون 

"النقل والمواصالت" .. رؤية طمـــــــــــوحة وتنظيٌم لقطاع المركبات
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والأبي���س  خانيون���س،  ملحافظ��ة  الأ�حم��ر 
لرفح.

دائ��رة  البحري��ة،  املوان��ئ  �سلط��ة  مدي��ر 
و�سائط الإبحار، حمم��د حمو، اأ�ساف اأي�سًا 
اأنه يت��م التدقيق يف طول وعر�س احلك�سة 
اأو و�سائ��ط الإبح��ار، موؤك��دا عل��ى �س��رورة 
اأن يكون الهي��كل اأوالقال��ب م�سنع بطريقة 
�سليم��ة معتم��دة م��ن قب��ل ال��وزارة، كذلك 
�ساحي��ة وكفاءة عم��ل املح��رك، ووجوب 
توفري و�سائل احلماية وال�سامة البحرية، 
خا�س��ة للو�سائط ال�سخم��ة والكبرية ذوات 

املحركات الداخلية.
حم��و اأفاد اأن هن��اك اإج��راءات وت�سهيات 
لعمليات ترخي���س هذه الو�سائط، كاعتماد 
بنق��ل  مايتعل��ق  ماع��دا  التق�سي��ط،  نظ��ام 
امللكي��ة، م��ع وج��ود ق��رار بتخفي���س ر�سوم 
الرتاخي���س ل���%30، م��ع اإمكاني��ة تاأجيل 
لاأو�س��اع  مراع��اة  الر�س��وم  ه��ذه  دف��ع 

القت�سادية لل�سيادين.
لكنه �س��دد على عمليات التفتي�س م�ستمرة، 
خا�س��ة م��ن قب��ل ال�سرط��ة البحري��ة قبل 

وبعد النتهاء من عملية الإبحار.

و�سرع��ت �سلط��ة املوانئ البحري��ة يف وزارة 
النق��ل واملوا�س��ات بتطوي��ر مين��اء غ��زة 
وجتهي��زه لعمل ال�سيادي��ن والزائرين على 
ح��د �سواء، علمًا اأن��ه مت النتهاء من جتهيز 
البني��ة التحتية اخلا�سة بال�سارع اجلنوبي 
وال��ذي يرب��ط غ��رب املين��اء ب�سرقه��ا مما 
ي�سهل حرك��ة ال�سيادين وامل�سطافني داخل 
امليناء، بالتعاون مع وزارة الأ�سغال العامة.

كما عمل��ت �سلطة املوانئ البحرية يف وزارة 
النقل واملوا�س��ات بالتعاون مع بلدية غزة 
باإزال��ة ال�سخ��ور والرم��ال املرتاكمة داخل 
مين��اء غ��زة البح��ري ج��راء املنخف�س��ات 

املو�سمية.
واأفاد بوجود روؤية جديدة يف العام اجلديد 
حل��ل الإ�سكالي��ات التي تواج��ه ال�سيادين، 
وتطوير الطري��ق اأو املدخل املوؤدي حلو�س 
امليناء، يحث يتم تخ�سي�س طريق للدخول 
خل��روج  ال�ساليه��ات  م��ن  بالق��رب  واآخ��ر 
املركب��ات واملواطنني، ومب��ا يتنا�سب وحجم 

الزائرين عليه خا�سة يف ف�سل ال�سيف.
حم��و اأكد عل��ى وج��ود خطة لزي��ادة عدد 
اجلمه��ور  خلدم��ة  املين��اء  داخ��ل  املقاع��د 

ب�س��كل جم��اين، مب��ا ي�س��ل اىل 70 معق��دًا 
جديًد عل��ى امت��داد الكورني���س، م�سيفًا اأن 
هناك جهود لإن��ارة الل�سان الغربي للميناء 

ور�سفه اأي�سًا.

الفحص الهندسي
رئي���س قطاع ال�سوؤون الفنية والهند�سية يف 
وزارة النق��ل واملوا�س��ات حمم��د الكحلوت 
اأو�س��ح اأن هن��اك اإدارات متخ�س�س��ة تتب��ع 
اأو  بالطرق��ات  له��ا عاق��ة  القط��اع،  له��ذا 
ال�سامة املروية، والأمور الفنية للمركبات 
والتوعي��ة املرورية والتحذي��ر من حوادث 
للهند�س��ة  العام��ة  الإدارة  ه��ي:  الط��رق، 
العام��ة  الإدارة  واملروري��ة،  وال�سام��ة 
للط��رق وامل�ساري��ع، الإدارة العامة لهند�سة 
املركب��ات، والإدارة العامة لل�سوؤون الفنية، 
ه��ي باخت�س��ار اإدارات له��ا عاق��ة بحي��اة 

وم�سري الإن�سان.
وتعت��ر الإدارة العامة للهند�سة وال�سامة 
واملروري��ة م��ن اأه��م الإدارات الت��ي تنتم��ي 
لوزارة النقل واملوا�س��ات، حيث �سهد العام 
توعوي��ة  اأن�سط��ة  ع��دة   2018-2019

لطلب��ة املدار���س واجلامع��ات، وال�ستخدام 
الآمن للدراجات النارية من قبلهم.

باملعاي��ري  تعن��ى  دائ��رة  هن��اك  بينم��ا 
الهند�سي��ة، لفح���س اإمكاني��ة فت��ح املرافق 
كمحط��ات الوق��ود والور���س ومعار���س بيع 
ال�سي��ارات والت��ي تتبع اخت�سا���س الوزارة، 
وه��ل هو منا�سب من الناحي��ة املرورية، ول 

يعيق حركة ال�سري على الطرقات.
اىل  غ��زة  قط��اع  طرق��ات  تق�سي��م  ويت��م   
ق�سمني من الناحية الهيكلية، الأول الطرق 
الإقليمية، �سارعي �ساح الدين، والر�سيد" 
الط��رق  ه��و  الآخ��ر  والق�س��م  البح��ر"، 
الداخلي��ة التابع��ة لنف��وذ البلديات، حيث 
يتم الإ�س��راف عليها من الناحي��ة املرورية 

فقط.
ومت ت�سكي��ل جلنة م�سرتكة يف العام 2019 
برئا�س��ة وزارة النقل واملوا�سات وع�سوية 
كل م��ن: وزارت��ي احلك��م املحل��ي والأ�سغال 
املهند�س��ني  ونقاب��ة  والإ�س��كان  العام��ة 
و�سرط��ة امل��رور، مهمتها النظ��ر يف اخلطط 
املرورية للبلدي��ات، اأو مناق�س��ة اأي م�ساكل 
تط��راأ على بع���س الطرق��ات، لإيج��اد حل 
له��ا واإزال��ة العقب��ات ق��در الإم��كان، وفق��ًا 

للحكلوت.

الدائرة الفنية
وتق��ع على عاتق دائرة الأوامر الفنية كما 
يق��ول احلكل��وت، النظ��ر يف م��دى �ساحية 
املركب��ة بغ���س النظر ع��ن �سن��ة �سناعتها، 
موؤكدًا اأن هناك مراقبة حثيثة لكافة قطع 
غيار واإطارات ال�سيارات امل�ستعمل واجلديد 
الت��ي يتم ا�سترياده��ا من اخل��ارج، مبينًا اأن 
الحتال اأدخ��ل موؤخرًا 5700 اإطار كانت 

حمتجزة يف ميناء اأ�سدود املحتل.
كم��ا تعم��ل عل��ى �سط��ب وتلحي��م املركبات، 
وح�س��ر الأ�س��رار الناجت��ة ع��ن الع��دوان 
الأخ��ري، فيم��ا ت�س��رتك م��ع الهيئ��ة العامة 
للب��رتول يف حتديد معاي��ري وجودة الزيوت 
وفح���س  للمركب��ات،  امل�ست��وردة  املعدني��ة 
وت�سخي���س املركبات وال�ساحنات امل�ستوردة 
ومدى مطابقته��ا للموا�سفات الفل�سطينية. 
اأي�س��ًا متابع��ة واإنه��اء ملف��ات مل��ن يرغب يف 
حتوي��ل املركبات من ماك��ي اىل جتاري، اأو 
تغي��ري هي��كل ال�ساحن��ات، ومن ث��م حتويل 

بياناتها اىل �سلطة الرتخي�س.
عل��ى  تق��ع  واملعاب��ر  التن�سي��ق  دائ��رة  اأم��ا 
عاتقه��ا مراقب��ة عملي��ات ا�ست��رياد قط��اع 
الغي��ار م��ن قب��ل التج��ار ع��ر املعاب��ر م��ن 
اجلانب الآخر اأو من امل�سري، وفح�سها فنيًا 

ومن ثم ال�سماح باإدخالها للقطاع.

اإلدارة العامة لهندسة 
المركبات

نائ��ب مدي��ر ع��ام الإدارة العام��ة لهند�سة 
ه��ذه  اأن  اأك��د  حمدون��ة،  ف�س��ل  املركب��ات 
املنتج��ات  بكاف��ة  عاق��ة  له��ا  الدائ��رة 
دوائ��ر:  ثاث��ة  اىل  وتنق�س��م  املروري��ة، 
"رقاب��ة  دوري��ات ال�سام��ة عل��ى الطري��ق 
والور���س  الكراج��ات  ودائ��رة  وتوعي��ة"، 
ومراكز فح�س الدينوميرت وجميع حمطات 

الب��رتول واإج��راءات تراخي�سها، والدائرة 
الثالثة هي دائرة املعار�س وقطع الغيار.

للهند�س��ة  العام��ة  الإدارة  تعن��ى  فيم��ا 
والإر�س��اد  بالتوعي��ة  املروري��ة  وال�سام��ة 
واإحي��اء ي��وم امل��رور العامل��ي، وزي��ارة كافة 
املدار�س لتوعية الطلبة من خطر احلوادث 

املرورية بالتعاون مع �سرطة املرور.
اأم��ا دائ��رة املعاي��ري الهند�سي��ة فه��ي تعن��ى 
مبراقب��ة كافة املرافق الت��ي اأن�سات وتعمل 
وف��ق معاي��ري وزارة املوا�س��ات الهند�سي��ة، 
الأف��راح  و�س��الت  تاك�سي��ات  مكات��ب  م��ن 
واخلدم��ة،  والغي��ار  الوق��ود  وحمط��ات 
بهدف الو�س��ول اىل ال�سامة املرورية على 

الطرقات.
طبيع��ة  بدرا�س��ة  الدائ��رة  ه��ذه  وتق��وم 
واأ�سب��اب احل��وادث املروري��ة باإر�سال طاقم 
املعاي��ري  بع���س  واأخ��د  وهند�س��ي،  فن��ي 
الهند�سي��ة م��ن الطري��ق ورف��ع التو�سي��ات 
الق��رار،  ل�ساحب��ي  معلوم��ات  يوف��ر  مم��ا 
والتنباأ م�ستقب��ًا باإمكانية عدم تكرار هذه 
احل��وادث، خا�س��ة يف �سارعي �س��اح الدين 

والر�سيد،
اجلغرافي��ة  املعلوم��ات  نظ��م  دائ��رة  اأم��ا 
تهت��م باإ�سقاط كاف��ة بيانات مراف��ق وزارة 
النق��ل واملوا�س��ات، بحيث يتمك��ن املواطن 
معرف��ة اأي مرف��ق م��ن مرافق ال��وزارة عر 
تطبي��ق ذك��ي، بحيث يوفر دلي��ل اإجراءات 
متكام��ل ب��ني م��كان الهات��ف الذك��ي ومكان 
تقدمي اخلدم��ة كمحطات وقود وتاك�سيات 

وغريها.
وامل�ساري��ع  للط��رق  العام��ة  والإدارة   
الط��رق  واإن��ارة  وتطوي��ر  مب�ساري��ع  تهت��م 
واملفرتق��ات، واأهما �ساح الدي��ن والر�سيد، 
وحالي��ًا يت��م العم��ل عل��ى اإن��ارة مفرتق��ات 
ال�سه��داء  ومف��رتق  والغف��ري  ال�سناع��ة 
جن��وب مدين��ة غ��زة، وامل�س��روع الآخر هو 
حت�سني احلالة املرورية لبع�س التقاطعات، 
كتطوير �س��ارع الأزهر، ومف��رتق الن�سريات 

بتمويل من احلكومة. 

السالمة على الطريق.. 
الجندي المجهول

وع��ن دور دوري��ات ال�سامة عل��ى الطريق، 
و�سفها احلكلوت باجلندي املجهول للوزارة، 
ولها دور مهم جدًا خا�سة مايتعلق بالفح�س 
ال�ست��وي للمركبات، ماب��ني الفرتة من -11

وم��دى �ساحيتها  الفنية  الناحية  م��ن   ،3
لل�س��ري على الطري��ق يف ف�سل ال�ست��اء، ومن 
ثم النتقال اىل مرحلة التوعية والإر�ساد 
داخ��ل مراكز الفح���س، مو�سح��ًا اأن هناك 
ثاث دوري��ات منت�س��رة يف كافة حمافظات 

غزة.
اأم��ا فيم��ا يتعل��ق بروؤي��ة ه��ذه الدائ��رة يف 
العام 2020، هو زي��ادة الن�سرات والرامج 
م��ن  للتقلي��ل  العم��ل  وتكثي��ف  التوعوي��ة 
ح��وادث الط��رق بن�سب��ة %50، بال�سراكة 
م��ع وزارت��ي الرتبي��ة والتعلي��م والأوقاف. 
ومراكز الفح���س الفني وجمعي��ة فل�سطني 
لل�سامة املروري��ة وجمعية املجل�س الأهلي 

ملنع حوادث الطرق.

"النقل والمواصالت" .. رؤية طمـــــــــــوحة وتنظيٌم لقطاع المركبات
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غزة-الراأي-فل�سطني عبد الكرمي
اأكر م��ن 15 عام��ًا ق�ساها النحال 
اأن���س الكحل��وت متنق��ا ب��ني  اأب��و 
احل��دود  عل��ى  النح��ل  خاي��ا 
ال�سرقي��ة م��ن قط��اع غ��زة، فق��د 
اأورث��ه والده ال��ذي ق�س��ى اأربعون 
عام��ًا يف انت��اج الع�س��ل م��ن النحل، 
تل��ك املهمة، حت��ى اأ�سبحت ال�سغل 
ال�ساغ��ل له، واأ�سب��ح يق�سي اأوقاتا 

جميلة ب�سحبة النحل والأزهار.
ويقط��ف ع�س��ل النح��ل مرت��ني يف 
الع��ام، الأوىل يف الربيع، والثانية 
يف ف�س��ل ال�سيف، لكن الأول يعتر 
اأك��ر ج��ودة ووف��رة م��ن الث��اين؛ 
لعتم��اده الغ��ذاء عل��ى النباتات، 
اأما ع�س��ل ال�سيف فيتغ��ذى النحل 
خاله على ال�سكر، ما ينعك�س على 

حجم الإنتاج وجودته.

تجييش النحل
اإنت��اج  ملو�س��م  ال�ستع��داد  وح��ول 
الع�سل من النحل، يقول اأبو اأن�س يف 
حديث ل�"الراأي": اإنه يعمل حاليا 
على جتيي�س النحل، وجتهيز اأكر 
ع��دد منه، لأن انت��اج كميات كبرية 
من الع�سل يحتاج اإىل مئات الآلف 

ملك��ة  اأن  مو�سح��ا  النح��ل"،  م��ن 
النح��ل تبي�س يوميا 2000 بي�سة 

وحتتاج اىل براويز �سمع كثرية.
ووف��ق م��ا ذك��ره ف��اإن املنخف�س��ات 
اجلوي��ة والأمط��ار ت�ساه��م ب�سكل 
جي��د يف انتاج اأكر عدد من الع�سل 
وتن�سي��ط النحل، واأنه كلما امتدت 

اأيام املطر كلما كان اأف�سل للنحل.
انتاج��ا  اأن يك��ون هن��اك  ويتوق��ع 
اأف�س��ل للع�س��ل ه��ذا الع��ام، حي��ث 
وق��ت  يف  ون�سي��ط،  ق��وي  النح��ل 
م��ن  في��ه كمي��ات جي��دة  تووج��د 
الأمطار، لفت��ا اإىل اأن عام 2018 
كان��ت ف��رتة الزه��ر قليل��ة نتيجة 

ل�سح وقلة الأمطار.
وتنت��ج كل خلية نحل ما يقارب من 
3 كيل��و ع�سل خ��ام، وهذا يتوقف 
ال�ساقط��ة  الأمط��ار  كمي��ات  عل��ى 
تنت��ج  ح��ني  يف  الأزه��ار،  وتفت��ح 
اخللية القوي��ة والطبيعية 8 كيلو 

ع�سل، ي�سيف اأبو اأن�س.
اىل  مار���س   20 ف��رتة  وت�سم��ى 
20اإبريل فرتة جمع رحيق الزهر، 
ومن ثم قط��ف ع�سل النحل يف 20 

اإبريل من كل عام.

 تفاؤل وآمال
وتفاءل النحال وليد اأبو �سبلة من 
�س��كان رف��ح، والذي ق�س��ى اأكر من 
30 عاما متنقا بني خايا النحل، 
خ��ريا بزي��ادة كميات الع�س��ل التي 
تنتجه النحل ه��ذا العام، مو�سحا 
اأن اعت��دال اجل��و ووف��رة الأمطار 
له��ا دور كب��ري يف ارت��واء الأ�سج��ار 
والأزه��ار وبالت��ايل انت��اج كمي��ات 

وفرية من الع�سل.
حدي��ث  يف  �سبل��ة  اأب��و  ويق��ول 
ل�"ال��راأي": اإن ال��رودة ال�سديدة 
تت�سب��ب يف خ�س��ارة كبرية وخا�سة 
اأن الكث��ري م��ن النح��ل يختب��ئ يف 
اأماكن��ه، اىل جان��ب م��وت النح��ل 
يف ح��ال ت�سرب ال��رودة ال�سديدة 
الي��ه"، منوها اأن الع��ام املا�سي كان 
انت��اج الع�س��ل �سعيف��ا ب�سب��ب قلة 

الأمطار.
خ�سائ��ره  اأن  حديث��ه  يف  ويوؤك��د 
 5000 الع��ام املا�س��ي و�سل��ت اىل 
دولر ثم��ن نحل واأدوي��ة وبراويز 
�سم��ع، مو�سح��ا ان��ه �سيق��وم بجني 

الع�سل يف �سهر اأبريل القادم.
واإىل جان��ب تاأث��ر اإنتاجي��ة ع�سل 
ووف��رة  املن��اخ  باعت��دال  النح��ل 

الأمط��ار، قامت �سلط��ات الحتال 
باإغ��راق الأرا�س��ي الزراعية عقب 
الأمط��ار  وعب��ارات  ال�س��دود  فت��ح 
�سرق��ي قط��اع غ��زة، حي��ث ت�سرر 
حوايل 100 �سن��دوق نحل، وعدد 
م��ن الدفيئ��ات الزراعي��ة، ومزارع 

دواجن.

دعم رغم التحديات
وحول دع��م الزراعة ملربي النحل 
بغزة، يقول الناط��ق با�سم الوزارة 
اأدهم الب�سيوين:" اإن وزارته قامت 
بتوجي��ه العدي��د م��ن الر�س��ادات 
يف  تتمث��ل  والت��ي  النح��ل،  ملرب��ي 
تثبيت مناح��ل الع�سل ب�سكل جيد، 
وو�سعه��ا يف اأماكن اآمن��ة وتدفئتها 
بال�سك��ر  وامداده��ا  بالأقم�س��ة، 

لتعوي�س النق�س بالأزهار".
وي�سي��ف يف حديث ل�"ال��راأي": اإن 
بع���س املناط��ق الت��ي يوج��د فيه��ا 
خاي��ا نح��ل ت�س��ررت ج��راء �سدة 
الأمطار، اىل جانب فتح الحتال 
اأرا�س��ي  باجت��اه  املي��اه  عب��ارات 
املواطن��ني وت�سب��ب باإغ��راق 100 

�سندوق نحل".
وتبق��ى عملي��ة الهتم��ام ورعاية 

النحل من قبل املزارع الفل�سطيني-
النقطة املركزي��ة لتحديد الإنتاج 

ومدى جناح مو�سم انتاج الع�سل.
"نح��ن  ويتاب��ع الب�سي��وين قول��ه: 
عل��ى م�س��ارف تفتح الأزه��ار، حيث 
بداأ النحل باإنت��اج كميات الع�سل"، 
م�سريا اإىل اأن وزارته قامت بح�سر 
الأ�س��رار الت��ي تعر���س له��ا مربي 
النح��ل، والتوا�س��ل م��ع املوؤ�س�س��ات 
ذات العاقة من اأجل توفري الدعم 
له��م، والعم��ل عل��ى توف��ري املعدات 

وامل�ستلزمات للنحالني.
ويع��رب الب�سي��وين عن اأمل��ه يف اأن 
يكون مو�سم انتاج الع�سل هذا العام 
مب�س��ر، خا�س��ة اأن مو�س��م الأمطار 
كان طوي��ا ون�سب��ة تفت��ح الأزهار 
بغزة جيدة، مو�سحا اأنه يوجد 20 

األف �سندوق نحل يف قطاع غزة.
ويع��رف خ��راء الع�سل باأن��ه مادة 
الإن�س��ان  جل�س��م  مهم��ة  غذائي��ة 
و�سحته، لأنه م�ساد حيوي طبيعي 
ومق��و جل�سم الإن�س��ان، حيث يقوي 
جهاز املناع��ة الذي يتوىل مقاومة 
الأمرا�س التي تهاجمه، ف�سًا عن 
من�سو���س  ا�ستخدام��ه  فوائ��د  اأن 

عليها يف القراآن الكرمي.

نحالو غزة..أمل بموسم وفير من العسل رغم التحديات
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غزة- الراأي- اآلء النمر
يف تخ��ٍط وا�سح ل��كل عقب��ات احل�سار التي 
و�سل��ت حد اجل��دران الإ�سمنتية التي ودت 
اإخف��اء قر���س ال�سم���س ل��و اأمكن ع��ن تلك 
املدين��ة، ويف قف��زات ل زال��ت تتج��اوز كل 
موان��ع النجاح، تنت�سب مدينة الفراولة يف 
الواجه��ة وترحب بزواره��ا ورّواد طريقها 
م��ن كل جان��ب م��ن اأنح��اء القط��اع املكت��ظ 

بال�سكان.
ف�سح��ة خ�س��راء جت��د له��ا مكان��ا م��ن ب��ني 
والأبني��ة  بالعم��ران  املكتظ��ة  امل�ساح��ات 
الإ�سمنتي��ة، ت�سمح لزوارها ا�ستن�ساق هواء 
ل ي�سوب��ه تل��وث البيئ��ة العمراني��ة، ب��ني 
قط��وف الفراول��ة املحم��رة وتل��ك التي يف 

طريقها للن�سوج.

ال�سياحي��ة" ت�س��درت  الفراول��ة  "مدين��ة 
الأماك��ن ال�سياحي��ة خ��ال ف�س��ل ال�ست��اء 
ممت��دًا لأ�سهر الربي��ع املقبل��ة، فكانت خري 
وجه��ة ت�ستقبل ال��زوار من طلب��ة املدار�س 
واجلامعات والرحات الر�سمية واخلا�سة، 
ع��دا عن جعله��ا القبلة للرح��ات وواجهة 
اجل��ولت التي من �ساأنه��ا التقليل من حالة 
الكتئ��اب ل��دى زائرها وه��و ي�ساهد حبات 

الفراولة متدلية.
خا�س تدعمه الزراعة

هن��ا ميك��ن للزائ��ر اأن ي�س��ري �سم��ن جول��ة 
املدين��ة  مر�س��د  برفق��ة  ح��رة  �سياحي��ة 
ملنت��ج  بزراعته��ا  تتمت��ع  الت��ي  الزراعي��ة 
الفراول��ة بطريق��ة اآمنة خالي��ة من املواد 
الكيمائي��ة، وميكن��ه يف نهائي��ة املط��اف اأن 

يح��ول تل��ك احلب��ات احلم��راء اإىل ع�سري 
ينتع���س ب�سرب��ه وقم��ا �ساء داخ��ل املدينة 
وراح��ة  للجلو���س  اأم��كان  تف�س��ح  الت��ي 

الزائرين بنية ال�ستمتاع.
امل�س��روع  الزراع��ة  وزارة  تدع��م  بدوره��ا 
ال��ذي يعمل عل��ى تطوير زراع��ة الفراولة 
على وجه اخل�سو���س بطريقة اآمنة، حيث 
ق��ال الناط��ق با�س��م وزارة الزراع��ة اأده��م 
الب�سي��وين، ل�"ال��راأي": "النف���س الب�سرية 
بطبيعته��ا متي��ل اإىل اخل�س��رة، اإذ جت��د يف 
زيارته��ا راحة وف�سحة للعي���س براحة ولو 
لوق��ت قليل، ما يدفع الوزارة بو�سع اأولوية 
متن��ح مل�ساريعه��ا ب��اأن امل�ساح��ات اخل�س��راء 
الرتفيه��ي  اجلان��ب  لتلبي��ة  �سروري��ة 

للمواطنني".

اإم��دادات الطاقة البديل��ة وترتيب اأو�ساع 
البنية التحتية اخلا�سة بالإنتاج الزراعي، 
هي مهمة وزارة الزراعة التي تتبنى العمل 
عليه، لدعم الإنتاج وجعله مظهرًا ح�ساريا 
لئق��ًا، كما جتد يف دعم املزارع الفل�سطيني 
م��ا يع��زز �سموده ويدع��م عمل��ه يف تطوير 

امل�ساريع الإنتاجية، بح�سب الب�سيوين.
ويب�س��ر الب�سي��وين �س��كان قط��اع غ��زة باأن 
�سياحي��ة  ف��رتات  ه��ي  املقبل��ة  الف��رتات 
بامتياز خا�سة يف ف�سل الربيع، حيث تفتح 
الأرا�سي الزراعية كلت��ا ذراعيها للزائرين 
بعد امتائه��ا بامل�ساحات اخل�سراء، وتديل 
الزهور واأنواعا �ستى من الورود يف احلدائق 
اخلا�سة والعامة من خال اإ�سراف واهتمام 
ه��ذه  اإنتاجي��ة  يف  ومهتم��ني  خمت�س��ني 

الأرا�سي.
ومتن��ع وزارة الزراع��ة يف بع���س الأماك��ن 
من قطاع غ��زة اإمكانية التو�س��ع العمراين، 
�س��واء كان يع��ود ه��ذا التو�س��ع ملواطنني اأو 
حت��ى لبلدي��ات القط��اع، يف خط��وة لإبقاء 
متث��ل  الت��ي  اخل�س��راء  امل�ساح��ات  بع���س 
متنف�س��ًا حقيقي��ًا للمواطن��ني، م��ع �سماحها 
املفتوح لات�س��اع الزراعي، دعم��ا لاأرا�سي 
الزراعية برفع م�ستوى الإنتاجية، وجعلها 

متنف�سا ترفيهيا.
بع���س  هن��اك  اأن  عل��ى  الب�سي��وين  واأك��د 
عل��ى  �ستبق��ى  الت��ي  الطبيعي��ة  الأماك��ن 
للحف��اظ  الطبيعي��ة،  حاله��ا بجغرافيته��ا 
على كينونته��ا وتطويرها لرتقى بان تكون 

مظهرًا ح�ساريا بعيدًا عن �سجيج املدينة.

"مدينة الفراولة" الوجهة السياحية للرحالت والفسح في غزة



رفح- الراأي-�سامي جاد اهلل
ُيب��دع معل��م الثانوية العام��ة يف مدر�سة 
حممد النج��ار الثانوية مبديرية تعليم 
رف��ح الأ�ست��اذ حممد قريب��ه يف تدري�س 
اللغ��ة العربي��ة للطلب��ة و�س��ط تفاع��ل 

كبري.
و�سائ��ل  ع��دة  حمم��د  وي�ستخ��دم 
تدري���س  يف  تعليمي��ة  وا�سرتاتيجي��ات 
تفرعاته��ا  مبختل��ف  العربي��ة  اللغ��ة 
الن�سو���س والقواعد  والنح��و والكتابة 
والتعب��ري والأدب والباغ��ة وم��ن ه��ذه 
الو�سائل: “اخلرائط املفاهيمية” حيث 
ُي�سم��م لوح��ة وا�سحة به��ا معلومات من 
الدرو���س، ث��م يتيح للطلب��ة التفاعل مع 
الدر���س  فه��م  اإىل  للو�س��ول  اخلريط��ة 
“ا�سرتاتيجي��ة  وهن��اك  كام��ل،  ب�س��كل 
اتاح��ة  خ��ال  م��ن  البدي��ل”  املعل��م 
الدرو���س  ب�س��رح  للطلب��ة  الفر�س��ة 
وتقدميها والتعلي��ق عليها، وبذلك ينمي 
ويغر���س  ويعززه��م   الط��اب  ق��درات 
فيهم ال�سجاع��ة والإقدام على احلديث 
واملخاطب��ة ، كما ي�ستخدم ا�سرتاتيجية 
والتعل��م  التفاعلي��ة  الذهن��ي  الع�س��ف 

التعاوين.
ويوظ��ف املعل��م حمم��د التعلي��م املمت��ع 
م��ن خ��ال ا�سرتاتيجي��ات لع��ب الأدوار 
وامل�سابق��ات وتنفي��ذ ح�س���س الق��راءة 

العامة يف �ساحة املدر�سة.
وينفذ لعبة تربوية على �سكل م�سابقة، 
العام��ة،  بالثانوي��ة  )�ساأجن��ح  ا�سمه��ا 
ا�س��األ م��ا تري��د(، تق��وم عل��ى اأن طالبًا 

الط��اب؛  يتح��دى  الف�س��ل  ط��اب  م��ن 
لاإجاب��ة عن اأي �سوؤال يطرحونه عليه، 
وذلك بجلو�سه عل��ى كر�سي التحدي من 
خ��ال ط��رح الأ�سئل��ة والإجاب��ة عليها 
ب�س��كل تفاعلي واحل�س��ول على اجلوائز 

التعزيزية.
ويركز املعلم حممد على اقرتاح وتنفيذ 
املبادرات الإبداعية التي ُت�ساهم يف حل 

امل�سكات احلقيقية يف التدري�س.
وه��ي  �سف��ر”  ج��واز  “مب��ادرة  وينف��ذ 
عب��ارة عن ت�سمي��م �سن��دوق، ي�سم هذا 
ذهبي��ة،  بطاق��ة  بطاقت��ني،  ال�سن��دوق 
واأخ��رى ف�سي��ة، حي��ث يقوم املعل��م هنا 

مبنح الطالب املميز البطاقات وفق عدة 
معاي��ري اأهمه��ا: املظه��ر الع��ام للطال��ب، 
ودرجات��ه ال�سفية، وم�ساركته يف اإعداد 
اأبح��اث عليمة، وتفاعل��ه داخل ال�سف، 
وكذل��ك  واأخاقيات��ه،  و�سلوكيات��ه، 
وال  ال�سفي��ة  الأن�سط��ة  يف  م�ساركت��ه 
�سفي��ة ، وامل�سابقات املدر�سية، وح�سوله 
على املراكز املتقدم��ة، ومتتعه بالتفكري 

املنطقي والإبداعي.
ويت��م و�سع البطاقات يف �سندوق التميز 
الذي جتري عليه عملية ال�سحب مرتني 
يف الأ�سب��وع، ث��م ُت�سح��ب البطاق��ات يف 
الطال��ب  وُيعط��ى  املدر�سّي��ة،  الإذاع��ة 

�سه��ادة  ومين��ح  قيم��ة،  جوائ��ز  املمي��ز 
التميز ويتم تهنئته على من�سة املدر�سة 
الإعامي��ة بو�س��ع �سورت��ه؛ ك��ي ت�سكل 

حافزًا له، وجلميع الطاب.
وي�ستخ��دم املعل��م حمم��د التكنولوجي��ا 
خ��ال  م��ن  م��دى  لأبع��د  التدري���س  يف 
واإع��داد  العر���س  �سا�س��ة  ا�ستخ��دام 
اأن��ه  اإىل  اإ�ساف��ة  البوربوين��ت  درو���س 
د�س��ن جمموعة وات���س اب ت�س��م جميع 
الطلبة، حيث يتم فيها النقا�س واحلوار 
ح��ول املنه��اج والدرو���س وي�س��ع للطلبة 
الأ�سئل��ة وامل��واد التدريبي��ة ومناذج من 
المتحانات كما يجيب عن ا�ستف�ساراتهم 

وت�ساوؤلتهم ب�سكل مبا�سر.
ويق��وم املعل��م حمم��د باللق��اء بالطلب��ة 
اأي�س��ًا يف نهاي��ة الي��وم  ب�س��كل وجاه��ي 
الدرا�س��ي ومنحه��م الدرو���س والرد على 
طال��ب  اأي  وم�ساع��دة  ا�ستف�ساراته��م 
يحت��اج مل�ساع��دة ويه��دف م��ن وراء ذلك 

اإىل تقوية حت�سيلهم العلمي.
قريب��ه  حمم��د  املعل��م  اأن  اإىل  ي�س��ار 
تخ�س���س لغ��ة عربي��ة وهو م��ن املعلمني 
الع��ام  يف  تعيينه��م  مت  الذي��ن  اجل��دد 
2017 حي��ث دّر���س ع��دة ف�س��ول منها 
ُيدر���س  العا�س��ر واحل��ادي ع�س��ر والآن 

الثاين ع�سر الثانوية العامة.
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غزة- الراأي
الديني��ة  وال�س��وؤون  الأوق��اف  وزارة  اأعلن��ت 
يف قط��اع غ��زة، الي��وم اخلمي���س، اأن��ه �سيت��م 
تعلي��ق رحات العمرة من القط��اع، بعد القرار 
لدخ��ول  تاأ�س��ريات  اإ�س��دار  وق��ف  ال�سع��ودي 
اململكة موؤقًتا، منًعا لو�سول فريو�س "كورونا".

وقال مدير ع��ام احلج والعمرة بالوزارة عادل 
�سواحل��ة لوكالة "الراأي" اإن ال��وزارة اأ�سدرت 
تعميًما ل�سركات احلج والعمرة بتعليق رحات 
العم��رة من غزة بع��د وقف ال�سعودي��ة اإ�سدار 
تاأ�س��ريات ل��كل دول الع��امل لدخ��ول اأرا�سيه��ا 
�سمن اإجراءاتها ملن��ع و�سول فريو�س "كورونا" 

اإليها.
الليل��ة  ق��ررت  ال�سعودي��ة  ال�سلط��ات  وكان��ت 
املا�سي��ة، تعلي��ق دخول الراغب��ني اإىل اململكة 
لأداء العم��رة موؤّقت��ًا، وذل��ك يف اإط��ار �سل�سل��ة 
اإج��راءات احرتازية ترمي ملنع و�سول فريو�س 

كورونا امل�ستجد اإىل اأرا�سيها.

تعليق رحالت 
العمرة من غزة 
بعد قرار سعودي 

بسبب "كورونا"

المعلم" قريبه".. يستخدم “االستراتيجيات الحديثة” 
وتكنولوجيا االتصال” في التدريس.


