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من: انور ام��ارة  مراسل 
وصحيفة  العرب  موقع 

كل العرب
قام الثالثاء ، وزير الداخلية 
ارييه درعي ، بزيارة الى 
م��ج��ل��س م��ح��ل��ي ال��ري��ن��ة 
اجل  امور من  لبحث عدة 
تطوير البلدة والعمل على 
م��ش��اري��ع ح��ي��وي��ة خلدمة 
رافقه  ح��ي��ث   ، امل��واط��ن��ن 
امل��س��ؤول��ون ف��ي ال���وزارة 
واخرين.  ال��وزي��ر  ون��ائ��ب 
الوزير  استقبال  في  كان 
احمللي  امل��ج��ل��س  رئ���ي���س 
طاطور  اب���راه���ي���م  خ���ال���د 
املجلس  واعضاء  ونائباه 

االقسام  وم��دي��رو  احمللي 
بحضور   ، وامل���وظ���ف���ن 
رئيس بلدية الناصرة علي 
مجلس  ورئ���ي���س  س����الم 
احمد زعبي  املرج  بستان 
مجالس  ع����ن  ومم���ث���ل���ن 

القرى املجاورة.
رئيس املجلس احمللي خالد 
بالوزير  رح���ب  ط���اط���ور 
واشاد  الرينة  في  درع��ي 
ال��وزارة وطلب  بعمله في 
للقرية  ال��دع��م  تقدمي  منه 
اسامة راشد  ثم حت��دث   ،
عن املجلس احمللي وعمله 
البلده  ع���ن  ش���رح  وق����دم 
املجلس  م��ه��ن��دس  ت���اله   ،
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اإلعالم،  وسائل  على  بياًنا  الداخلية  وزارة  عممت 
ال��داخ��ل��ي��ة، ارييه  ورد ف��ي��ه: "مت اإلت��ف��اق ب��ن وزي���ر 
درعي واملسؤول عن امليزانيات في وزارة املالية أمير 
ليفي، بإضافة 400 مليون شيكل كهبة موازنة للعام 
2018/2017، لصالح املجالس احمللية الضعيفة".

وأضاف: "كجزء من قرار الدولة، عن وزير الداخلية 
ليكون  كوهن،  مودرخاي  مكتبه  مدير  درعي،  ارييه 
على رأس جلنة تعمل امام املكاتب احلكومية، تضم 
متخصصن من وزارة املالية وممثلي جمهور، يكون 

هدفها بحث هبة املوازنة هذه".
وتابع البيان: "في أعقاب عمل مكتب اللجنة املذكورة، 
والتوصيات املطروحة التي لم تقدم حتى األن لوزير 

الداخلية درعي، والتي تشير إلى عدم تعويض مالئم 
غير  معطيات  على  وتعتمد  التقاعد،  صناديق  ف��ي 
التوصية  جانب  الى  احمللية،  السلطات  حول  دقيقة 
املدن  ف��ي  ال��ف��رد  تغيير وحتلنة ح��ول دخ��ل  ب��إج��راء 
ووزارة  الداخلية،  وزارة  بن  اإلتفاق  مت  والبلدات، 
مليون   400 بقدر  م��وازن��ة  هبة  إضافة  على  املالية، 
احمللية  للسلطات  مخصصة  األض��اف��ة  ه��ذه  شيكل. 

اخلدمات  تقدمي  بإمكانها  سيكون  والتي  الضعيفة 
اجليدة للمواطنن".

اللجنة في عملها لكشف  البيان: "ستستمر  واختتم 
الهبة،  ه��ذه  خ��الل  م��ن  وصياغتها  أخ���رى،  ف��ج��وات 
مبالين  ميزانيات  إضافة  على  اللجنة  ستوصي  كما 
الشواقل اإلضافية في األعوام 2020/2019" إلى 

هنا نص البيان.
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وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان 
من هاني مرزوق من مكتب رئيس احلكومة جاء 
فيه :" وافقت احلكومة 12.2.17 على تخصيص 
الوسط  لصالح  خماسية  خلطة  شيكل  مليار   3
البدوي باجلنوب وقد قدم اخلطة وزير الزراعة 
اوري هارئيل )البيت اليهودي(، املسؤول من فبل 
احلكومة عن تنظيم الشأن البدوي باجلنوب من 
جهة امليزانية اخلطة املقرة هي ثالثة اضعاف من 
املليار  التي كان اجمالها حوالى  اخلطة السابقة 

شيكل".
واضاف البيان :" وزير الزراعة اوري اريئيل: 
"منذ عشرات السنن عانى املواطنون البدو في 
ما  امليزانيات،  بتخصيص  اجحاف  من  اجلنوب 
انتج فجوات ال ميكن القبول بها. اخلطة احلالية 
هي اضخم بثالثة اضعاف اخلطة السابقة وهي 
وهذه  حق  هذا  الدقيقة.  بالتفاصيل  تعني  اكثر 
اإلسرائيلي  للمجتمع  للدولة،  وطنية  مصلحة 
الئق،  بشكل  البدوي  بالوسط  االستثمار  عامة 
السلطة مبنية على تطبيق القانون وعلى استثمار 

حكومي الئق".
وق����ال ب��ئ��ب��ر م��ع��ي��ان م��دي��ر ع���ام س��ل��ط��ة تطوير 

عجلة  دفع  اخلطة  شان  من  بانه  البدو  وتوطن 
التطوير االقتصادي واالجتماعي في السلطات 
مبنية  اخلطة  وب��ان  البالد،  في  األضعف  األكثر 
على استثمار في التعليم، العمالة، البنى التحتية 
واحل��ك��م احمل��ل��ي، وم���ن ش��ان��ه��ا ت��ع��زي��ز مستور 
ومتكينها  باجلنوب  البدوية  بالسلطات  املعيشة 

وحثها على االندماج في املجتمع اإلسرائيلي.
اهم بنود اخلطة املقرة:

احلكم احمللي
• استثمار لم يكن له سابق في السلطات احمللية 
حيث ستخصص هيئة معنية من وزارة الزراعة 
احمللية  ال��س��ل��ط��ات  ل��دع��م  شيكل  م��ل��ي��ون   738
البدوية ويشار الى ان هذا االستثمار لم يكن له 

بالسابق مثيل بالوسط العربي.
جباية  بعملية  تقوم  ان  احمللية  السلطات  • على 
ال���ض���رائ���ب امل��س��ت��ح��ق��ة ك��م��ا ب����اي ب���ل���دة أخ���رى 
بالبالد، وسيخصص دعم للسلطات التي سوف 
امل��ش��ت��ت��ن )ال ميلكون  ال��س��ك��ان  م��ن  ت��س��ت��وع��ب 

مسكن منظم(.
التربية والتعليم

• 1.14 مليار شيكل لدعم البنى التحتية بجهاز 
التربية والتعليم

1500 صف تعليمي جديد • بناية 

من  تعليمي  كادر  لتجهيز  شيكل  مليون   47  •
أبناء املكان

الرسمي-  غير  للتعليم  شيكل  مليون   118  •
دورات في املراكز اجلماهيرية، فعاليات شبابية، 

رياضة، حوسبة وغيرها.
بالتعليم  ل��الس��ت��ث��م��ار  شيكل  م��ل��ي��ون   110  •
الشباب  م��ن  ع���دد  يتسنى الك��ب��ر  ح��ت��ى  ال��ع��ال��ي 
واالندماج  العالي  التعليم  في  باالنخراط  البدو 

باالقتصاد اإلسرائيلي.
دعم العمالة

البدوي  ب��ال��وس��ط  ال��ع��م��ل  ع��ن  ال��ع��اط��ل��ن  نسبة 
من   25% حيث  بالبالد  االضخم  هي  باجلنوب 
من   64% و  العمل  ب��س��وق  مندمجات  ال��ن��س��اء 
ال��رج��ال، م��ا يفسر حل��د بعيد قلة االن��دم��اج في 
احلياة االقتصادية اإلسرائيلية. لذلك من ضمن 

ما اقر:
10 مناطق صناعية جديدة: كسيفة،  • سيتفام 
م��ف��ؤق ش��وك��ت، س��ي��ج��ف ش���ال���وم، ب��ي��ر ه���داج، 
السيد،  بطن،  ام  هانيجف،  ع��ي��دان  السبع،  ت��ل 

عرعور، أبو كرينات،
للنساء  التغشيل  لدعم  شيكل  مليون   340  •

والرجال البدو:
80 مليون شيكل للتدريب املهني  .1

40 مليون لألعمال الصغيرة  .2
3. خطة لتعلن اللفة العبرية، احدى اهم عوامل 

االندماج بسوق العمل
4. 30 مليون للمصانع الكبيرة التي سوف تنقل 

انتاجها من املركز للبلدات البدوية باجلنوب
5. مسار تعليم للهندسين يشمل منح دراسية 

بقيمة 25 مليون شيكل.
تطوير البنية التحتية العامة

هنالك نقص بالعديد من البلدات البدوية باجلنوب 
ال��ع��ام��ة، م��الع��ب وم��ن��ش��ئ��ات رياضية  ب��امل��ب��ان��ي 
وفجوة بن العرض والطلب بالوحدات السكنية، 

لذلك:
البدو  وتوطن  لتطوير  السلطة  تقوم  سوف   •
باخلمس  س��ك��ن��ي��ة  وح����دة   25،000 ب��ت��س��وي��ق 

السنن القريبة
لوزارة  واملالية  ال��زراع��ة  وزارة  ستخصص   •
اإلسكان 100 مليون شيكل لصالح بناية مبان 
للسباحة  ب��رك  للشبيبة،  مراكز  مالعب،  عامة، 

)مسابح(
• 215 مليون شيكل لالستثمار بالبنى التحتية 

للمواصالت
• 250 مليون شيكل للمواصالت العامة لتكثيف 

اخلطوط من وبداخل البلدات البدوية

بحضور رئيس بلدية الناصرة علي سالم ورئيس مجلس بستان املرج احمد زعبي وممثلني عن مجالس القرى املجاورة

الدعم وتقدمي  املشاكل  بفحص  ويعد  الرينة  يزور  درعي  اريه  الداخلية  وزير 
بصول  وس�������ام  احمل����ل����ي 
حيث قام بعرض اخلارطة 
لبا  مطا ينة  للر لهيكلية  ا
القرية  مسطح  بتوسيع 
لالزواج  الفرصة  واتاحة 
الشابة بتقدمي قسائم بناء 
بن  ال��واق��ع��ة  املنطقة  ف��ي 

الرينة ونتسيرت عليت.
االمن  مدير  وحت��دث  كما 
واالمان في املجلس احمللي 
ال��ذي حتدث  علي بصول 
عن جاهزية القرية حلاالت 
الوزير  وطالب  ال��ط��وارئ 
المتام  امليزانيات  بتقدمي 
االمن  العمل في مشروع 
جاهزة  ال���ق���ري���ة  ل��ت��ك��ون 

ح���ال���ة  اي  الس����ت����ق����ب����ال 
ط���ارئ���ة.م���ن ج��ه��ت��ه شكر 
املجلس  رئ��ي��س  ال���وزي���ر 
االستقبال  ع��ل��ى  احمل��ل��ي 
املساعدة  ب��ت��ق��دمي  ووع���د 
وط���ل���ب م����ن امل���س���ؤول���ن 
تقدمي  احمللي  املجلس  في 
الالزمة  املستندات  جميع 
وت��ق��دمي ط��ل��ب��ات م��ن اجل 
التباحث فيها في الوزارة 
امليزانيات  تقدمي  اجل  من 
على  م���ؤك���دا   . ال����الزم����ة 
حتويل  ق��ري��ب��ا  سيتم  ان���ه 
للسلطات  ن���ي���ات  مل���ي���زا ا
خالل  من  العربية  احمللية 

اخلطة اخلماسية .

وزارة الداخلية تخصص 400 مليون شيكل للسلطات احمللية الضعيفة

خطة خماسية بقيمة  3 مليار شيكل للوسط البدوي في اجلنوب

www.alarab.net


