
االقتصادية
8 0 5 3 د  لعــد ا  -  2 0 1 8 /4 /2 3 ثنيــن  ال ا
Monday    23    April   2018 -  No. 8053 19

بتنظيم من جامعتي «القدس المفتوحة» و»القدس» ومحافظة الخليل ووزارة السياحة وبلدية الخليل ولجنة إعمار الخليل

الخليل: افتتاح المؤتمر العلمي التنموي الدولي الثاني المشترك بعنوان «السياحة والتنمية: الواقع والتحديات»
رام اهللا- الحياة االقتصادية- وســام شويكي- تحت رعاية 
الرئيــس محمــود عباس رئيس دولة فلســطين، انطلقت 
امــس، فعاليات المؤتمــر العلمي التنمــوي الدولي الثاني 
المشــترك في محافظــة الخليــل تحت عنوان «الســياحة 
والتنمية: الواقع والتحديــات»، وذلك بتنظيم من جامعتي 
القــدس المفتوحة والقــدس، ومحافظة الخليــل، ووزارة 
الســياحة، وبلدية الخليل، ولجنــة إعمار الخليل، في رحاب 
محافظة الخليل، بحضور ممثلين عن المؤسسات الرسمية 
والشعبية من مختلف أرجاء الوطن. ويستمر المؤتمر حتى 

الرابع والعشرين من الشهر الجاري.
وقال محافظ الخليل كامل حميد، في كلمة فخامة الرئيس 
محمود عباس «أبو مازن» راعي المؤتمر، إن المؤتمر مبادرة 
غير مسبوقة، وإن مدينة الخليل تمثل أحد األضالع المهمة 
للسياحة الفلسطينية، ستبقى مدينة فلسطينية مهما حاول 
االحتالل تزوير الحقائق، مشــيراً إلــى أن هذا المؤتمر هو 
األول من نوعه الذي تحتضنه محافظة الخليل، وهذا دليل 
على التطور الذي وصل إليه كادر المحافظة، شاكراً ممثلي 
قادة المؤسسات األمنية، والقطاع الخاص، ورجال األعمال 

والمصانع الذين احتضنوا هذا المؤتمر وشاركوا فيه.
وأشار حميد إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي تتويجاً لسلسة 
من المؤتمــرات على أرض محافظة الخليل التي ناقشــت 
مواضيع متنوعــة، وفي مقدمتها المواضيــع االقتصادية، 
مشــدداً على أهمية تعزيز صمود أبناء شعبنا في الخليل، 
ومنوهــاً بهــذا المؤتمر الــذي يصور للعالــم كيفية دخول 
الفلسطيني إلى مكان مقدس من أجل الصالة عبر الحواجز 
والتفتيش وآالت المراقبة، داعياً إلى هزيمة رواية االحتالل 
القائمة علــى الزيف، ومبيناً أن عقد هذا المؤتمر هو أكبر 

انتصار للحق والعدل والسياحة.
وأضــاف حميد: «شــعبنا مســتمر في مســيرته النضالية، 
وال عــودة للخلف وال رحيل عن األرض وال استســالم لهذه 
اإلمــالءات الدولية مهما كانت، ونقول (ال) لترامب و(ال) ألي 
مســؤول دولي يريد أن ينزع منا حقنــا بالوجود على هذه 
األرض، وســتقام الدولة الفلسطينية والقدس عاصمتها، 
وسينتصر أهلنا في القدس وفي غزة وفي المخيمات، وهذا 

وعد اهللا لنا».
في الســياق ذاته، أعــرب أ.د.يونس عمــرو رئيس جامعة 
القــدس المفتوحة، في كلمته، عن ســعادته بهذا المؤتمر 
الذي يضع مدينة الخليل في شيء من العدل ويوفيها حقها 
في مجال الســياحة، فالخليل متحف أثري حضاري وديني، 
وال يكاد شبر فيها يخلو من خطوة مقدسة، فقد كان حجاج 
مسيحيون يخلعون نعالهم حينما يأتون إليها، ويمشون حفاة 
لقداسة ثرى هذه المدينة التي احتوت قبور األنبياء، وعلى 

رأسهم الجد األكبر إبراهيم خليل الرحمن.
وشــدد أ.د.عمرو على ضــرورة إحياء ثقافة الســياحة لدى 
شــعبنا، وتكريس ثقافة الحفاظ على األثر، وعدم تدميره 
وإهماله أو بيعه بثمن بخس، يقول: «نحن بحاجة إلى ثقافة 
خاصــة عبر الترويج لهذه المواقع األثرية الدينية تشــجيعاً 
للســياحة الدينيــة بالدرجة األولى، فالخليــل هي المدينة 
الرابعة األكثر قداســة لدى المسلمين؛ ففيها سيد األنبياء 
وجدهم إبراهيم الخليــل، وهي ترتبط بمكة حينما ذهب 
إليها سيدنا إبراهيم مودعاً مولوده الوحيد في واد غير ذي 

زرع، وكذلك لتميزها بأنها من أكناف بيت المقدس».
وبيــن أ.د.عمــرو أن عدداً مــن أبناء الخليل يحمــون البلدة 
القديمــة من مدينة القدس المحتلة ألنهم يعرفون أهمية 
المــدن العتيقة، متابعاً: «نحن تحت احتالل بغيض يعتدي 
على كل شيء حتى أنفاسنا، فهم يسعون إلى سرقة كل ما 

لنا ثم ينسبونه إليهم»، مشيراً إلى التزوير الذي يقوم به 
المســتوطنون في محيط مدينة الخليل من أجل السيطرة 

على الخليل. 
وأشــار أ.د.عمرو إلــى أهمية دحض الروايات اإلســرائيلية 
المتعلقــة بالخليــل قائــالً: «نتحــدث عــن قضيــة وجود، 
فالخليل كلها وقف إســالمي وكلها مقدسة، وعلينا جميعاً 
أن نبذل الجهود الكاملة المتكاملة في تثقيف أنفسنا أثرياً 
وســياحيا»، مقدماً شكره لكل من أسهم بجهد قل أو كثر 

من أجل تنظيم هذا المؤتمر وإنجاحه.
إلــى ذلك قال رئيــس جامعة القدس أ.د.عماد أبو كشــك، 
في كلمته بالمؤتمر: «يشــرفني أن أكون في هذه المدينة 
الكريمــة الطيــب أهلهــا، مدينة خليــل الرحمــن، الفتتاح 
المؤتمر وتســليط الضوء على أهمية دور قطاع الســياحة 
في فلسطين ومساهمته في الناتج المحلي، وكيف يمكن 
لهذا القطاع أن يســهم في تحقيق النمو االقتصادي وخلق 
فرص العمل وتحقيق التنمية المســتدامة في فلســطين 

بصفة عامة وفي الخليل بصفة خاصة».
وأضاف أن البلدة القديمة في الخليل بإرثها وتراثها الديني 
والثقافــي وطبيعتها تعبر عن عبقرية أهلها في المجاالت 
االقتصادية كافــة، فهي في الطليعة في مجال الصناعات 
الحرفيــة، وقــد أدرجت كمدينــة حرفية عالميــة في العام 
2016م من قبل المجلس العالمي للمدن الحرفية، وأدرجت 
البلــدة القديمة في العــام التالي على الئحة (اليونســكو) 
للتراث العالمي. وتحدث أ.د.أبو كشك عن تحديات حقيقية 
تواجه قطاع السياحة، وتحديداً السياحة الدينية والسياحة 
بوجه عام، وفي الخليل على نحو خاص، في ظل ممارسات 
االحتالل المجحفة والضغوط والقيود التي يضعها االحتالل 
بهــدف إعاقــة التنمية وتعطيــل عجلة النمــو االقتصادي، 
فالمؤتمــر يلقي الضوء على الواقع والتحديات التي تواجه 

السياحة في مدينة الخليل وسبل تنميتها والنهوض بها.
مــن جانبه، قال رئيس بلدية الخليل تيســير أبو ســنينة، 
إن بلدية الخليل ســتدعم كل الجهود الهادفة إلى تســليط 
الضــوء على مدينة الخليل وإبرازها ســياحياً، مشــيراً إلى 
أهمية إحياء الرواية الفلسطينية ومحاربة التزوير، وسنبقى 
نقــاوم هذه الرواية المزورة التــي وضعها االحتالل لتبرير 

وجوده في الخليل.
وعبــر أبو ســنينة عــن أمله بأن تكــون الجهــود المبذولة 
فــي مدينة الخليل تتــالءم مع مكانتها الوطنيــة والدينية 
والســياحية، وهي جهود مرحب بها، وهي محط اهتمامنا، 
فبلدية الخليل ممثلة بمجلسها وطواقمها المختلفة تقدم 
الخدمــات بكل جوانبها، على نحو تكون فيه مدينة الخليل 

على أفضل صورة.

ثم شــدد علــى أن هذا المؤتمر ســيضيف كثيــراً للمكتبة 
الســياحية في الخليل، ويســهم في نشــر العلم والثقافة 
السياحية بين أبناء الخليل، ويساعد البلدية للقيام بالعمل 
المطلوب منها على أتم وجه، مشيراً إلى أن البلدية ستدرس 
وتناقــش التوصيات وتضعها ضمن الخطة االســتراتيجية 

لبلدية الخليل في المرحلة المقبلة.
من جانبها، نقلت أ.نداء العيسة، ممثلة وزارة السياحة في 
كلمــة وزارتها في المؤتمــر، تحيات الوزيــرة روال معايعة 
واعتذارهــا عــن عدم الحضــور، وتقدمــت للقائمين على 
هذا المؤتمر بجزيل الشكر والتقدير لجهودهم، خصوصاً 
جامعة القدس المفتوحة والمؤسسات الشريكة والمؤسسات 
والفعاليات الوطنية، وكل من أسهم في تنظيم هذا المؤتمر 
المهــم على أرض مدينة خليــل الرحمن، فهي أحد أضالع 

المربع السياحي األثري الفلسطيني.
وبينت العيسة أن الخليل تتحدث عن نفسها؛ فمقوماتها التي 
تنفــرد بها عن باقي مدن العالم، وليس فقط فلســطين، 
ورغم االنتهاكات اإلسرائيلية الممارسة بحق سكان الخليل، 
وتحديــداً البلدة القديمــة، حصدت لقباً نافســت فيه مدن 
دول العالــم العريقة، وهو لقب مدينة الحرف العالمية من 

المجلس الحرفي بالصين.
وقالــت إن وزارة الســياحة تعمل على اســتقطاع ســياحة 
دينية مستدامة في مدينة الخليل عبر خطط مختلفة على 

مستوى الوطن. 
إلــى ذلك، قال د.يوســف أبو فــارة رئيس اللجنــة العلمية 
للمؤتمــر من جامعة القدس المفتوحــة، إن المؤتمر يعقد 
بالشــراكة بين خمس مؤسسات فلسطينية عريقة يمثلها 
قــادة هذه المؤسســات، الذيــن قدمــوا كل اإلمكانيات من 
أجل إنجاح هذا المؤتمر الذي يخدم الســياحة ويســهم في 

تطويرها في فلسطين.
وقال أبو فارة إن السياحة جواز السفر للتنمية، فهي تحقق 
التنمية بمختلف أنواعها ومجاالتها، ومن هنا كان اهتمامنا 
بعقد هذا المؤتمر الذي يركز على العالقة ما بين السياحة 
والتنميــة، ويركز أيضاً على دراســة نقاط القوة والضعف 
والتحديــات التي تواجه هذا القطــاع، وصوالً إلى توصيات 
تقود إلى تطوير وتحسين هذا القطاع، وذلك في ظل إدراج 
مدينــة الخليل على الئحة التراث العالمي؛ للمحافظة على 

هذا اإلنجاز العالمي.
وأوضــح د.أبو فــارة أن النتائج التي خرجت بها الدراســات 
قبــل (20) عامــاً، والنتائج التي خرجت بها دراســات اليوم، 
تؤكد أن القطاع السياحي لم يتطور بالشكل المطلوب، وال 
يوجد تحسن في الواقع السياحي الفلسطيني؛ لذلك نحن 
بحاجة إلى تطوير السياحة في فلسطين، خصوصاً في ظل 

مســاعي االحتالل لوصف األراضي الفلسطينية بأنها غير 
آمنة، من أجل دفع السياح لإلحجام عن زيارة فلسطين.

وبيــن أبو فارة أنه رغم كل التحديــات التي تواجه القطاع 
السياحي ما زال هناك مجال كبير لالستثمار في هذا القطاع 
وانتهاز كثير من الفرص السياحية المتاحة للخروج بنتائج 
مثمــرة في هذا القطــاع، ففي الخليل كثيــر من المرافق 
الســياحية والفــرص االســتثمارية الســياحية التي يمكن 

استغاللها.
ثم تحدث عن أهمية توفير التعليم السياحي في جامعتنا، 
وكذلك تأهيل األدالء السياحيين من أجل أن يقوموا بخدمة 
الســائحين، وقال إن اللجنة العلمية تلقــت عدداً كبيراً من 
األوراق وصــل إلى (80) ورقة علمية من داخل فلســطين، 
إضافة إلى األوراق القادمة من خارج فلسطين، وقبل منها 
نحــو (40) ورقــة بحثيــة، إضافة إلى متحدثين رئيســيين 
في المؤتمر، ويتابــع: «نأمل أن يخرج هذا المؤتمر بنتائج 
وتصورات لتطوير القطاع السياحي»، شاكراً الوفد التركي 

الوحيد الذي تمكن من الوصول إلى هذا المؤتمر.
من جانبه، عبر د.عمر الصليبي رئيس اللجنة التحضيرية 
للمؤتمر من جامعة القدس، في كلمته، عن أمله بأن تكون 
لهذا المؤتمر مساهمة في تحسين األوضاع التنموية عامة 
والسياحية بشكل خاص، وتحديداً في مدينة الخليل، وصوالً 
لمحافظة سياحية صامدة في وجه التحديات التي يفرضها 

االحتالل والمستوطنون.
وأضــاف: «ننطلــق اليــوم بالمؤتمر وكلنا أمــل بمزيد من 
الفعاليــات العلميــة والبحثيــة والتعاونيــة، يكــون نتاجها 
مشــاريع تنموية تعــزز الصمود لدى ســكان مدينة خليل 
الرحمن، ونحن عاقدون العزم على أن تكون هذه المبادرة 
والمؤتمر رافعة أساسية وداعماً رئيسياً لمحافظة الخليل، 
وصوالً لمجتمع تكاملي ريادي في مختلف المجاالت، وعلى 

رأسها السياحة».
وقال إن مدينة الخليل تشــكل عمقاً تراثياً وأثرياً وسياحياً 
الفتــاً في الوطن، ما دفع (اليونســكو) إلدراجها على الئحة 
التراث العالمي، وهي تعاني من إجراءات االحتالل الذي قسم 
بلدتها القديمة إلى ثالثة أقسام: فاألول ال يمكن الوصول 
إليه مطلقاً، والثاني يمكن الوصول إليه بقيود وحواجز، أما 
الثالــث فيمكن الوصول إليه دون حواجز، ما أدى إلى تراجع 

السياحة بشكل كبير في المدينة.
وأوضــح الصليبي أن المؤتمر ينعقد فــي ظل واقع صعب 
يعيشه شــعبنا الفلســطيني، وفي ظل محاوالت لتصفية 
قضيــة شــعبنا العادلة، وتابــع: «إدراكاً منا لدور الســياحة 
في نشر ثقافة الشــعوب وتأثيرها على اقتصاديات الدول 
وقدرتهــا المرتفعة على االســتثمار، جاءت هــذه المبادرة 
بالعمــل الجــاد لخدمة مدينة خليــل الرحمــن، وعقد هذا 
المؤتمــر وصــوالً إلى محافظة صامــدة مزدهرة تقود إلى 

ازدهار الوطن».
وفي نهاية الجلسة االفتتاحية، كرم عطوفة محافظ الخليل 
كبار الشــخصيات التي أســهمت في إنجاح المؤتمر، وعلى 
رأســها رئيس جامعة القدس المفتوحة أ.د.يونس عمرو، 

وكذلك كرم الداعمين والمشاركين.
وفي نهاية الجلسة االفتتاحية أيضاً، افتتح محافظ محافظة 
الخليل وأ.د.يونس عمرو رئيس جامعة القدس المفتوحة 
ورئيس جامعة القدس ورئيس بلدية الخليل وممثلة وزارة 
السياحة وممثلو المؤسســات معرضاً للمشغوالت اليدوية 
والصناعات الشعبية الخليلية والمأكوالت الشعبية الخليلية، 
إضافــة إلى معرض للصــور التي تجســد المعالم األثرية 

والتاريخية للمدينة.

انطالق المؤتمر الدولي األول للمدن
 اإليطالية المتوائمة مع مدينة بيت لحم

رومــا - وفا- أطلقت بلدية بيت لحم وبلدية أســيزي المؤتمر 
الدولــي األول مع المدن اإليطاليــة المتوائمة مع مدينة بيت 
لحم، في مدينة أســيزي اإليطالية الذي تم تنظمه بالتعاون 

مع سفارة فلسطين في إيطاليا.
وحضر الحفل 150 شخصية من 35 مدينة ومؤسسة إيطالية، 
وسفيرة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، وسفير فلسطين في 
الفاتيكان عيسى قسيسية، ورئيس مقاطعة أومبريا كاتيشوا 
ماريني، وأســقف أســيزي دومينيكــو ســورينتينو، ورئيس 
مؤسســة يوحنا بولس الثاني األب ابراهيم فلتس، وأعضاء 

مجلس بلدية بيت لحم.
وأكدت رئيسة بلدية أسيزي ستيفانيا برويتي أهمية المؤتمر 
الذي من شأنه تفعيل العالقات بين المدن اإليطالية ومدينة 
بيت لحم والذي سيحمل تبادالت وإنجازات جديدة على صعيد 
الجانبين، مشيرة إلى أن مدينة أسيزي التي خرج منها القديس 
فرنســيس األسيزي التي ترمز للسالم في العالم وبيت لحم 
مهد المســيحية بعالقتهما ترمزان لنور يضيء العالم خاصة 
في ظل ما يعيشه العالم اليوم من حرب وظلم وعدم مساواة.

بدوره، أشــار رئيس بلدية بيت لحم المحامي أنطون سلمان 
إلــى أهمية هذا المؤتمــر األول في تاريخ العالقة بين المدن 

اإليطالية المتوائمة مع بلدية بيت لحم.
وتحدث ســلمان عن بيت لحم والواقع السياسي واالجتماعي 
الذي تعيشــه المدينة اليوم، وأكد أن الشعب الفلسطيني ما 
زالت معاناته مستمرة، مشــيرا إلى هجرة الشباب والعائالت 
للبحث عن الســالم واالســتقرار المفقود في فلسطين، وأن 
الشعب الفلسطيني وقيادته الوطنية ممثلة بالرئيس محمود 
عباس تســعى لدحر االحتالل اإلســرائيلي وتحقيق الســالم 

العادل والشامل المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية 
والحقوق الوطنية لشعبنا بأرضه.

وتطرق سلمان إلى أعمال المجلس البلدي منذ االستالم وعمله 
على إعداد خطة استراتيجية تنموية تشمل 120 مشروعاً في 
قطاع البنية التحتية، ومشاريع إعادة ترميم وتأهيل ممرّات 
وأدراج واســتغالل البيــوت لتحويلهــا لمقاصف ســياحية في 
البلدة القديمة، ومشاريع خدماتية وثقافية وشبابية وصحيّة 

وغيرها.
وأكد أن البلدية تسعى لتمويل بعض المشاريع على الرغم 
مــن قلة المــوارد المادية، إضافة إلى االعتمــاد على الجهات 
المانحــة مثــل التعــاون االيطالي ومشــاريع تتبناهــا المدن 

الشقيقة المتوائمة مع بيت لحم وأهمها اإليطالية.
من جانبها، أعرب سفيرة فلسطين في ايطاليا الدكتورة مي 
كيلة عن شكرها لبلدية بيت لحم على فكرة المؤتمر التي من 
شــأنها توطيد أواصر العالقات بين الجانبين، واصلة شكرها 
لبلدية أســيزي على الدعم الكبيــر الذي قدمته لصالح إنجاح 

هذا المؤتمر الذي ينظم للمرة األولى.
بدوره، أكد األب إبراهيم فلتس أهمية دعم المدن اإليطالية 
لمدينة بيت لحم التي تمثل العالقة الروحية التي تربط الشعب 
اإليطالي بمدينة ميالد المسيح، ومساعدة ودعم هذه المدينة 

واجب على كل إنسان الرتباطه الروحي فيها.
وتال ذلك عرض لفيلم عن مدينة بيت لحم، وعرض مصور 
عن بيت لحم تناول فيه مدير دائرة التخطيط والمشاريع في 

البلدية زياد السايح الفرص والتحديات في المدينة.
وقدم رئيس مجلس بلدية تورينو فابيو فاساشي كلمة عن 
عالقة التعاون بين مدينة بيت لحم ومدينة تورينو اإليطالية 

تحت عنوان «مدينتان متضامنتان»، وتم فتح مجال لمداخالت 
من قبل رئيس بلدية بافيا الذي مثّل اتحاد البلديات اإليطالية 

وممثل اليونسكو. 
وتــم توقيــع أربع اتفاقيــات توأمــة وتعاون وتأخــي وإعالن 
نوايا جديدة مع مدن إيطالية وهي بيترلشــينا وجروتافيراتا 

وفيتشينزا ومونسومانو تيرمي.
وخــالل المؤتمــر قدم الســايح عرضــاً مصورا عن مشــاريع 
مدينة بيت لحم، وشــمل المؤتمر أيضا نداًء من أجل السالم 
في العالم مع رؤســاء البلديات علــى خطى مبادرة «من روح 
أسيزي»، ومعرضاً للصور تحت عنوان «بيت لحم بين الماضي 
والحاضــر». وعلــى هامــش المؤتمــر كرمت جمعيــة اجاليا 
اإليطالية رئيس بلدية بيت لحم أنطون سلمان ومنحته جائزة 

يوحنا بولس الثاني الدولية لدوره وعمله البارز.
وأعلنــت عــدة مــدن رغبتها بدعم مشــاريع فــي مدينة بيت 
لحم مــن ضمنها مدينة فلورنس التي ســتدعم إدارة البلدة 
القديمة وموقع التراث العالمي في اليونســكو، وتقديم منح 
دراسية لطالب بيت لحم لدراسة مجال السياحة، بينما بلدية 
غريتشو أكدت دعمها لمشاريع تخص الشباب والفن وفصل 
النفايات، أما بلدية باليرمو أعربت عن رغبتها بدعم نشاطات 
ثقافية في مجال المســرح والموسيقى، وفي تطوير الموقع 
اإللكتروني للبلدية، وبناء دوار باسم مدينة باليرمو في أحد 
شوارع المدينة، إضافة إلى التعاون مع أحد مؤسسات باليرمو 
التــي تدعــى مركز «أبانا» في مجال الشــباب، أمــا أكاديمية 
بونيفاتشــانا فستقدم منح دراسية، وبلدية أسيزي فعرضت 
مشــروع تزيين شــارع النجمة من حرفيي أسيزي، ومشروع 

إعادة فصل النفايات، ومشروع بناء القدرات.

«خضوري» تنظم ورشة حول االرشاد الزراعي
طولكرم– الحياة االقتصادية- نظم قســم البســتنة واالرشــاد الزراعي 
فــي كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية، امس، ورشــة عمل متخصصة 
بعنوان االرشــاد الزراعي الدور والمهام والتحديات، بمشــاركة نخبة من 
المتخصصيــن بهدف توعية طلبــة كلية العلــوم والتكنولوجيا الزراعية 
بأهم الجوانب النظرية والتطبيقية المتعلقة بالعمل اإلرشادي والخدمات 
اإلرشــادية المقدمة من المؤسســات العامة والخاصة التي تعمل لصالح 
القطاع الزراعي الفلسطيني, كذلك تهدف إلى تزويدهم بالمعارف الالزمة 
حول المبادئ الحديثة لعلم اإلرشاد الزراعي وأسس التكامل بين اإلرشاد 
والتنمية من جهة وبينه وبين البحث العلمي من جهة اخرى. ومن اهداف 
الورشة أيضا االستفادة من خبرات ومعارف ونصائح الخبراء والمتخصصين 
في هذا المجال. وتم خالل الورشة التعرض للعديد من القضايا المهمة 
خاصــة قضية العالقة التكاملية والتأثير المتبادل بين اإلرشــاد الزراعي 
كقضية خدماتية إعالمية تعليمية وبين التنمية بكافة مناحيها وأبعادها 
الزرايعة والبشرية والريفية واإلجتماعية. بدأت فعاليات الورشة بمشاركة 
للمحاضر فؤاد خياط عن اهمية إكساب الطلبة المعارف والمهارات الالزمة 
ليتاهلوا كمرشــدين زراعيين على وعي كامل بالعمل اإلرشــادي بكافة 
عناصــره النظرية والعملية. مــع التأكيد على اهمية مواكبة التكنولوجيا 
الحديثة إلضفاء طابع عصري ومتطور على الزراعة الفلسطينية وإكساب 
ذلك كله للمزارع الفلسطيني. وفيما يتعلق بالعالقة بين البحث العلمي 
واإلرشاد الزراعي أكد المهندس فارس الجابي مدير المركز الفلسطيني 
للبحوث والتنمية الزراعية على اهمية هذه العالقة حتى ال تكون االبحاث 
الزراعية بعيدة عن الواقع الحقيقي والمشكالت األكثر اهمية التي يعاني 
منهــا المزارعــون. من جهته تعرض المهندس غســان زهــد إلى اهمية 
المكافحــة المتكاملة حرصاً على تجنب األمراض وكيفية الوقاية منها او 
التعامــل معهــا. وفي المداخلة األخيرة, ركز الدكتور يحيى اســتيتة على 
المشــكالت التي يعاني منها اإلرشــاد الزراعي الفلسطيني خاصة التابع 
للقطــاع العام. وفي ختام الورشــة أكد  المشــاركون على اهمية تقديم 
كل الدعم الفني والخدماتي للمزارع الفلسطيني والى اإلهتمام بالطلبة 
و الخريجين الجدد وتوعيتهم وتوجيههم حتى يتمكنوا من الترعف على 
الواقع الزراعي الفلسطيني وحتى يندمجوا في سوق العمل بيسر وبدون 
معيقات. ودعا المشاركون الى ترتيب لقاء زراعي تفاعلي تنظمة جامعة 
فلســطين التقنيــة- خضوري في المســتقبل القريب يســتهدف الطلبة 
والمهندســين الزراعيين والمزارعين لمناقشة مشكالت القطاع الزراعي 

واقتراح الحلول المناسبة لها.

الحساينة يوقع عقد ترميم أربع أبراج سكنية متضررة في غزة
غــزة- الحيــاة االقتصاديــة-  وقع وزيــر األشــغال العامة 
واإلسكان د.م مفيد محمد الحساينة عقد ترميم أربعة أبراج 
سكنية تضررت بصورة بالغة خالل العدوان األخير في حي 
الندى شــمال القطاع.وشكر الحســاينة الحكومة اإليطالية 
على هذا القرض ودعمهم ألبناء شعبنا.وبشــر الحســاينة 

سكان األبراج بالبدء بالعمل خالل األيام القليلة القادمة.

مهرجان لمنتجات رمضان الغذائية في الخليل 
 الخليل – الحياة االقتصادية - افتتح في الخليل أمس مهرجان 
التجمــع التجاري  «هال رمضان» بمشــاركة 18 شــركة تبيع 
منتجات غذائية مخصصة لشــهر رمضــان المبارك، بتنظيم 
من نقابة تجارة المواد الغذائية. وقص شريط االفتتاح ماهر 
القيسي مدير مديرية وزارة االقتصاد الوطني وعبدو ادريس 
عضو مجلس إدارة غرفة الخليل و وسام الكردي رئيس نقابة 

تجارة المواد الغذائية في محافظة الخليل.


