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مكاتب "كل العرب" - الناصرة
ش��ارك��ت ال��س��ي��دة غ��ي��داء ري��ن��اوي زع��ب��ي م��دي��رة مركز 
سوق  ح��ول  مؤمتر  ف��ي  احمللّية  السلطات  لدعم  إجن��از 
اإلثنني  اليوم  وذلك  العربي  املجتمع  في  للشباب  العمل 
كل  إليه  بادر  حيث  الكنيست.  مبنى  في   18.7.2016
من النواب: زهير بهلول، ميخال بيران، اسامة السعدي 
وموقع  العمل  سوق  قضية  ليتناول  جبارين،  ويوسف 
الشباب والشابات العربيات منه باإلضافة إلى ورشات 
حتضيرية كورشات كتابة سيرة ذاتية وتهيئة الختبارات 

العمل، وأسس مبادرات وفتح مصالح خاصة.
 أدارت اجللسة اإلعالمية أميان القاسم لتتناول مع السيد 
أمين سيف- مدير عام سلطة التطوير االقتصادي في 
املجتمع العربي دور الدولة في انعاش ومتكني الشباب 
العرب اقتصاديا، حيث أشارالسيد أمين سيف في هذا 
عدة  على  اخلصوص  بهذا  تعمل  احلكومة  أّن  السياق 
محاور تهدف في اإلساس إلى رفع منالية فرص العمل 
للشباب والشابات العرب إن كان ذلك من خالل تسهيل 
الوصول إليها او من خالل االستثمار في تطوير مناطق 
صناعية داخل البلدات العربية، في حني أشار خالل كالمه 
إلى أّنه يتم في هذه األيام دراسة امليزانيات املخصصة 
من خالل اخلطة اإلقتصادية وسيتم االعالن عنها خالل 

األيام القريبة.
تلحمي مؤسس ومدير عام  السيد عماد  أش��ار  ب��دوره   
بابكم إلى أّن من مصلحة الشركات عامة تشغيل العرب 
نفسه  إلث��ب��ات  جهده  أقصى  يبذل  أول��ى  جهة  م��ن  ألن��ه 
معرفية  قيمة  يضيف  كونه  إل��ى  باإلضافة  ومعرفته، 

مغايرة.
حتتاج  ال��ذي  البحث  وقت  معّدل  زعبي:  ريناوي  غيداء 
إليه إمرأة يهودية للبحث عن عمل هو 25 اسبوعا بينما 
يقابله عند العربية معدل 64 اسبوعا أي ما يعادل الثالث 
أضعاف املدة تقريبا.واشارت غيداء ريناوي زعبي إلى 
التغييرات اإلجتماعية واإلقتصادية التي متّر في املجتمع 
العربي في العقد األخير، حيث نتجت طبقة وسطى لم تعد 
تقبل بالعيش فقط بل بالعيش بكرامة ما جعلها تطالب 
كما  احمللية.   القيادات  مستوى  على  يالحظ  بدأ  بتغيير 
بتسارع  تنعكس  ب��دات  التغييرات  ه��ذه  أّن  إل��ى  أش��ارت 
خاص على 3 فئات مجتمعية هي: 1( الشباب الذين لم 
يعد سقف طموحهم هو رمات هافيف على حد قولها بل 
أصبحت  حيث  النسائية:   املجموعات   )2 دب��ي.  أصبح 
املرأة العربية مدركة أكثر ملعاني اإلستقاللية االقتصادية 
املجتمعية  القيود  عن  بعيدا  الفردية  احلريات  ومفاهيم 
املتمثلة في التشريعات والقوانني الكنسية. أما الشريحة 
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بعد أن صادقت وزارة االقتصاد على جتنيد 
التخطيط  ب��ه��دف  شيكل  م��ل��ي��ون   1.5 مبلغ 
 500 مساحة  على  صناعية  منطقة  إلق��ام��ة 
دومن في منطقة "الرصيفة" احملاذية ملنطقة 
ب��ارل��ي ال��ص��ن��اع��ي��ة، ُع��ق��د األس��ب��وع املاضي 
املجلس  رئ��ي��س  م��ن  ك��ل  تنسيقي ض��م  ل��ق��اء 
احمللي سليم صليبي ومهندسة املجلس أريج 
املخططني  م��ن  العديد  ومبشاركة  س��رح��ان، 
التابعة  للمشروع  املديرة  الشركة  وأعضاء 

لوزارة االقتصاد.
جاء هذا اللقاء بعد مصادقة وزارة االقتصاد 
وقسم  احمللي  املجلس  فيه  تقدم  طلب  على 
من  للقرية  صناعية  منطقة  إلقامة  الهندسة 
شأنها نقل معظم املصانع واملصالح الصناعية 
من داخل القرية الى هذه املنطقة املقرر إقامتها 

مستقبالً، وذلك حسب خارطة شهر آب التي 
اُقرت عام 2000، األمر الذي سيعالج الكثير 
من املكارة البيئية والصحية املنبثقة عن تلك 
وينظم  سيرتب  كذلك  واملصانع،  الورشات 
كل ما يتعلق مبوضوع الصناعات وورشات 
بالقرية، وكخطوة مستقبلية بعد هذه  العمل 
للمشروع  املديرة  الشركة  قامت  املصادقة، 
وبتوصية من وزاره االقتصاد، بتجنيد كبار 
الشروع  أج��ل  من  واملستشارين  املخططني 

اجلدي بتخطيط هذه املنطقة احليوية.
ن��ذك��ر ف��ي ه���ذا ال��س��ي��اق، أن رئ��ي��س املجلس 
مع  لقائهما  وفي  املجلس،  ومهندسة  احمللي 
طاقم املخططني، قدما شرًحا وافيًا ومفصالً 
للقرية وأهلها  الصناعية  املنطقة  أهمية  حول 
أم����ام احلضور  واق��ت��ص��اده��ا، ك��م��ا ع��رض��ا 
التي ال بد من تخطيها وأهمية  العقبات  كافة 
اإلسراع في هذا املشروع ملا فيه من إمكانيات 

اقتصادية وصحية للقرية وأهلها، كما وإتفق 
املهنية من  االتصاالت  تكثيف  األطراف على 

اجل التقدم في إجناز هذا املشروع.
الكروم  مجد  في  احمللي  املجلس  رئيس  أّم��ا 
بشرى  "ه��ذه  ق��ائ��ال:  ص��ّرح  صليبي،  سليم 
بدأت  ال��ذي  بالعمل  أستمر  أن  ونأمل  جيدة 
وزارة  قالت  حيث   ،2014 العام  بأواخر  به 
يوجد  بلدة  ه��ي  ال��ك��روم  مجد  أن  االق��ت��ص��اد 
فيها 15 ألف نسمة وينقصها منطقة صناعية، 
وما  الصغيرة  لألعمال  مسح  بإجراء  وقمنا 
مصلحة   115 هنالك  أن  ووج��دن��ا  حتتاجه 
صغيرة بحاجة ملنطقة صناعية، وخالل عام 
قامت وزارة االقتصاد بإجراء مسح إلخراج 
م��ص��ادر اإلزع����اج، وخ���الل أرب��ع��ة أش��ه��ر مت 
اإلق��رار إلقامة منطقة صناعية على مساحة 
85 وموقعها  500 دومًنا مقابل شارع رقم 

جيد".
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بيان  العرب  موقع  الى  وصل 
شفاعمرو  بلدية  ع��ن  ص���ادر 
املجلس  "ص���ادق  فيه:  ج��اء   ،
البلدي في شفاعمرو، االسبوع 
على  مطلقة  بغالبية  امل��اض��ي، 
اجلديدة  الهيكلية  اخل���ارط���ة 
جلنة  شهر  قبل  أقرتها  ال��ت��ي 
– هضاب  وال��ب��ن��اء  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ألونيم. ويتيح إقرار اخلارطة 
التنظيم  جل��ن��ة  ف���ي  إي���داع���ه���ا 

اللوائية إلقرارها".
وأضاف البيان: "وقال رئيس 
ال��ب��ل��دي��ة أم����ني ع��ن��ب��ت��اوي في 
اخلارطة  إق���رار  طلب  تقدميه 

إع��داد اخلارطة بعد  يعتبر  إنه 
املتواصل  ال��ع��م��ل  م��ن  ع��ام��ني 
واملهني وتوسيع مسطح البناء 
بأكثر من ستة آالف دومن أهم 
إجناز تقوم به البلدية احلالية. 
كما أشار إلى إشراك اجلمهور 
في اجتماعات عديدة بكل فئاته 
إع����داد اخل���ارط���ة لتعكس  ف��ي 
قدر اإلمكان رغبات اجلمهور، 
املهندسني  إش��راك  عن  فضالً 
"أعتز  وأض��اف:  واملخططني. 
بشهادة املسؤولني في وزارة 
التخطيط  وق��س��م  ال��داخ��ل��ي��ة 
مهنية  على  املالية  وزارة  في 
العمل الذي أجنزناه في إعداد 

إلى  الرئيس  اخلارطة. وأشار 
أن اخلارطة هي املرحلة األولى 
تليها اخلرائط التفصيلية تنبثق 

عن اخلارطة الشاملة.
وصادق احلاضرون باستثناء 
عضوي اجلبهة زهير كركبي 
ووس��������ام ح���الح���ل���ة ال���ل���ذي���ن 
عارضاها بداعي معارضتهما 
احلي السكني اجلديد املخطط 
إق��ام��ت��ه ش���رق امل��دي��ن��ة ضمن 

إجراءات سريعة".
"واستهجن  ال��ب��ي��ان:  وت��اب��ع 
رئيس البلدية معارضة كركبي 
خصوصاً أنه سبق أن صوت 
إل����ى ج���ان���ب اخل���ارط���ة خالل 

التنظيم  جلنة  ف��ي  مناقشتها 
فيها.  ع��ض��واً  بصفته  والبناء 
وق��ال: قضية احلي اجلديد ال 
عالقة لها باخلارطة الهيكلية. 
كلنا طبعاً مع ان تكون الوحدات 
ملواطني  اجل���دي���دة  ال��س��ك��ن��ي��ة 
منذ  موقفي  وه��ذا  شفاعمرو 
ال��ب��داي��ة وس��ن��ح��رص ع��ل��ى أن 
السكنية  ال����وح����دات  ت���ك���ون 
ما  ضمن  شفاعمرو  لسكان 
واعتبر  ال���ق���ان���ون.  ل��ن��ا  ي��ت��ي��ح 
غريباً  اجلبهة  عضوي  موقف 
ال ي����راد م��ن��ه س���وى امل���زاي���دة 
واملناكفة بعيداً عن املسؤولية 

التي يجب أن تتحلى بها".

غيداء ريناوي زعبي: سقف طموحات شبابنا العربي أصبح دبي وليس رمات أفيف
* أمين سيف: سيتم خالل األيام القريبة حتديد امليزانيات للخمس سنوات القادمة.

الثالثة التي أشارت إلى التغييرات اجلارية 
بدأت  التي  احمللية  القيادات  هي  ضمنها 
تدرك أكثر فأكثر أنها  حتتاج إلى العمل 
تؤثر  اقتصادية  تنموية  م��ب��ادرات  على 
العينية. بتفاصيلها  ال��ف��رد  ح��ي��اة  ع��ل��ى 
بينما أشارت أيضا إلى معطيني حصلت 
عليهما من مركز األبحاث في الكنيست، 
الذي  البحث  وقت  معّدل  ف��إّن  بحسبهما 

حتتاج إليه إمرأة يهودية للبحث عن عمل 
25 اسبوعا بينما يقابله عند العربية  هو 
الثالث  يعادل  ما  أي  اسبوعا   64 مبعدل 
أضعاف املدة تقريبا.  بينما نسبة النساء 
اليهوديات الالتي يشغلن مناصب إدارية 
%4.5 بينما تقابلها عند  مهما كانت هي 
العرب نسبة %1 فقط! وهي في احلالتني 

نسبة ضئيلة جّدا ومثيرة لالستنكار.

رئيس مجلس مجد الكروم: وزارة االقتصاد ُتصادق على إقامة منطقة صناعية

وإخ��ت��ت��م ص��ل��ي��ب��ي ق���ائ���ال: "ل���ألس���ف س��ك��ة احلديد 
املوجودة في املنطقة أخذت آالف الدومنات من مجد 
هي  عنها  احلديث  يتم  التي  دومًن��ا  وال�500  الكروم 
ملجد  اآلخر  والقسم  للدولة  تابع  منها  قسم  أراض��ي 
الكروم، وسيتم تخطيطها وتقسيمها من جديد حيث 

أن أهالي مجد الكروم".

سليم صليبي رئيس مجلس مجد الكروم 

بلدية شفاعمرو تصادق على اخلارطة الهيكلية اجلديدة


