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غزة: تجار ومختصون يحذرون من خطورة تداعيات
الخصم من رواتب الموظفين على النشاط التجاري 

س���لبًا وبشكل مباش���ر على مختلف أوجه 
النش���اط االقتصادي الفتًا ال���ى أن قطاع 
االعم���ار والبناء الذي كان يعتمد بش���كل 
الذين  الموظفين  اس���اس على ش���ريحة 
يش���ترون الش���قق الس���كنية وفق نظام 
التقس���يط المعم���ول ب���ه ل���دى البنوك 
ل���ن يتمكنوا من الش���راء بع���د انخفاض 

رواتبهم الى م���ا دون الحد األدنى الالزم 
لتلبية احتياجاتهم االستهالكية وليس 
لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بمش���اريع 

البناء.
واعتبر الش���رفا أنه في ظل تزايد اعداد 
البطالة واضطرار المستوردين الى تقنين 
وارادتهم جراء ضعف القدرة الش���رائية 

صاحب أحد المحال التجارية في غزة يجلس أمام محلة في انتظار الزبائن.

كتب حامد جاد:

ح���ذر تج���ار ومختصون من خط���ورة ما 
آل���ت اليه مجم���ل األنش���طة االقتصادية 
في قطاع غزة س���يما النشاط التجاري من 
تراجع وكس���اد في حركة االس���واق عقب 
قيام حكومة التوافق بخصم نس���بة %30 
من رواتب موظفي الس���لطة ف���ي القطاع 

االسبوع الماضي.
وأش���ار مدير العالقات العامة في غرفة 
تج���ارة غ���زة د. ماهر الطباع ال���ى أن هذا 
االجراء س���يترتب عليه تداعيات كارثية 
س���تطال كافة مناحي الحي���اة في قطاع 
غزة خاص���ة وأن غالبية الموظفين لديهم 
التزامات تجاه سداد القروض التي حصلوا 

عليها من البنوك .
وقال الطباع في سياق أحاديث منفصلة 
أجرتها "االي���ام": إن مجمل م���ا يتقاضاه 
الموظف شهريًا بعد اقتطاع قيمة القسط 
الش���هري للقرض والتزاماته االخرى تجاه 
سداد فواتير الكهرباء والمياه واالتصاالت 
ال يتج���اوز 40% م���ن إجمال���ي الراتب في 
أحسن األحوال وبعد اقتطاع نسبة الحسم 
المذك���ورة فل���ن يتبقى للموظ���ف الحد 

األدنى الالزم لتسيير أموره المعيشية.
الت���ي  المس���تجدات  وأض���اف "ه���ذه 

ترتبت عل���ى اج���راء الخصم م���ن رواتب 
الموظفين س���تفضي الى خل���ل كبير في 
السيولة النقدية وس���تؤدي الى نقصها 
في األس���واق االمر الذي سيفاقم من سوء 
األوضاع االقتصادية ويتس���بب في مزيد 

من الركود التجاري".
وح���ذر الطباع م���ن خطورة ما س���تؤول 
اليه االوض���اع في قطاع غزة اث���ر االجراء 
المذكور من ارتفاع معدالت البطالة التي 
تعد األعلى في قط���اع غزة حيث تجاوزت 
أكثر من 41% في ظل تعطل نحو 200 الف 
ش���خص، وارتفاع معدالت الفق���ر والفقر 
المدقع التي تجاوزت 65% , وزيادة كبيرة 
ف���ي الش���يكات المرتجعة وع���دم التزام 
نس���بة كبيرة من المقترضين بتس���ديد 

األقساط المترتبة عليهم لصالح البنوك.
م���ن جهت���ه، اش���ار وائل الش���رفا احد 
اصحاب مح���ال بيع المالب���س في مدينة 
غزة الى حالة الركود التام في اسواق غزة 
مؤك���دًا أن الحركة التجاري���ة في القطاع 
باتت عقب اجراء حس���م رواتب الموظفين 
تعاني حالة من الش���لل التام والركود في 

مجمل الوضع االقتصادي.
وبين الشرفا أن أس���واق القطاع تعتمد 
بش���كل رئيس عل���ى روات���ب الموظفين 
وبالتالي المس بهذه الرواتب سينعكس 

للمواطنين س���تزداد االوضاع المعيشية 
سوءًا وستتأثر كافة القطاعات االنتاجية 
التي تعتم���د على الس���وق المحلية في 

تسويق منتجاتها.
أم���ا التاجر خميس الش���وا اح���د تجار 
االحذية، فأوضح ان كافة التجار وأصحاب 
المحال التجارية المختلفة لم يس���تقبلوا 
ف���ي االي���ام االولى م���ن ص���رف الرواتب 
مش���ترين لبضائعه���م المختلف���ة وفق 
م���ا جرت علي���ه الع���ادة والنش���اط الذي 
تشهده حركة السوق عقب صرف رواتب 

الموظفين .
وبين الش���وا ان���ه أضطر عق���ب تردي 
الحركة الش���رائية للتراجع عن اس���تيراد 
كمي���ة كبيرة من االحذي���ة تقدر بحمولة 
نصف حاوي���ة " كونتينر" تخوفًا من عدم 
قدرته على تسويقها وذلك بعد أن لمس 

احجام المواطنين عن الشراء .
ولفت الش���وا الى االعباء التي يتحملها 
التجار في قطاع غزة من ضرائب والتزامات 
مختلف���ة تجاه الموردين س���يعجزون عن 
تلبيته���ا اثر االج���راء المذك���ور وتراجع 
الق���درة الش���رائية في أوس���اط موظفي 
الس���لطة الذي���ن كانوا يع���دون المحرك 
الرئيس لحركة االس���واق ف���ي قطاع غزة 

والنشاط التجاري بشكل عام.

الخليل: انطالق فعاليات معرض الصناعات األردنية  8 الشهر المقبل

ه���ذا المعرض، بدءا م���ن وزارة الصناعة 
والتج���ارة الت���ي حرصت عل���ى متابعة 
تفاصيل ه���ذا المع���رض، وكذلك وزارة 
الخارجية من خالل سفارة األردن في رام 
الل���ه والتي تبذل جه���ودا كبيرا لضمان 
حص���ول جميع اف���راد الوف���د الصناعي 
االردن���ي على تصاريح الدخ���ول الالزمة 
الى اراضي الس���لطة، وكذلك دعم هيئة 
االس���تثمار المادي الكبير للمش���اركين 
في ه���ذا المع���رض، وه���ذه كلها تدل 
عل���ى وع���ي الحكومة االردني���ة بأهمية 
الس���وق الفلسطيني، وضرورة البحث عن 
اسواق جديدة للصناعات األردنية، التي 
تأث���رت نتيجة اغالق عدد من االس���واق 

الرئيسية لها.  كما ثّمن الحمصي حرص 
غرفة تج���ارة وصناع���ة محافظة الخليل 
ممثلة برئيس���ها المهندس محمد غازي 
الحرباوي عل���ى انجاح هذه الفعالية، من 
الكام���ل القامتها، وااليعاز  الدعم  خالل 
لكوادر غرفة الخلي���ل بالتعاون مع غرفة 
صناعة عمان في كافة المجاالت واآلليات 
المعرض  الت���ي تضمن تحقي���ق ه���ذا 
يتعل���ق  فيم���ا  وخصوص���ا  ألهداف���ه، 
بالترتي���ب لعق���د لقاءات عم���ل ثنائية 
تجمع الوفد الصناع���ي األردني بالتجار 

في مدينة الخليل. 
وحث رج���ال االعمال الفلس���طينيين 
على الحصول على وكاالت من الشركات 

الصناعي���ة األردنية، خصوصا وأن هذه 
العالية  بالج���ودة  الصناع���ات تمت���از 

والسعر المناسب.
م���ن جهة أخرى، عق���د اجتماع أمس، 
في مبنى الغرفة برئاس���ة عدنان غيث 
نائب رئيس الغرفة وبمشاركة ممثلين 
ل���وزارة الخارجي���ة وهيئة االس���تثمار 
وش���ركة التميمي لتنظي���م المعارض 
العامة،  للعالقات  ايفينتيف  وش���ركة 
ت���م خالله بح���ث آخ���ر المس���تجدات 
الخاصة بتنظيم هذا المعرض، وكذلك 
الجهود المبذولة لضمان حصول جميع 
المشاركين في المعرض على تصاريح 

دخول ألراضي السلطة.

المشاركون في االجتماع.

وتنظم ش���ركتا التميمي  للمعارض 
للعام  المع���رض  وايفنتيف  الدولي���ة 
الثال���ث على التوالي، م���ا يؤكد النجاح 
الكبير ف���ي تنظيم المع���رض والعمل 
بحرص كبير على توفير كل التسهيالت 
للشركات االردنية النجاح مشاركتهم. 

و تح���دث محمد خريس مدير ش���ركة 
ايفنتيف ان هذا العام سيش���هد اكبر 
مش���اركة اردنية، اضافة الى مش���اركة 
جامعات ومستشفيات وشركات سياحة 
اردنية للم���رة االولى وهذا س���يعكس 
الصورة الحضاري���ة لالردن، ويؤكد على 
اهمية العالقة االردنية الفلس���طينية، 
مؤك���دا ف���ي الوق���ت ذات���ه ان طواقم 
الشركتين في فلسطين واالردن تعمالن 
على مدار الساعه لتوفير كل االمكانيات 
المعرض بصورة الئقة ومميزة،  واخراج 
خصوص���ا ان هذا المعرض هو المعرض 

الدولي االهم في فلسطين. 
وق���ال من���ذر التميمي مدير ش���ركة 
التميم���ي للمع���ارض الدولي���ة "انن���ا 
مع  االس���تراتيجية  بش���راكتنا  نفتخر 
ش���ركة ايفنتيف وان بداية هذا العام 
ستش���هد توقيع اتفاقية واالعالن عن 
مجموع���ه م���ن االنش���طة والفعاليات 
على المس���توى العربي والتي ستكون 
تتويج���ا للش���راكة م���ا بينن���ا وما بين 
ش���ركة ايفنتيف، وسنعمل على اعطاء 
فلس���طين المس���احة االكب���ر من هذه 

الفعاليات والخدمات.

الخلي���ل � "االيام": ق���ال رئيس غرفة 
صناعة عمان العي���ن زياد الحمصي أن 
الغرفة وبالتشارك مع هيئة االستثمار، 
س���تقومان بتنظيم معرض الصناعات 
والمنتجات األردنية في مدينة الخليل 
خ���الل الفت���رة 8 – 2017/5/12، حي���ث 
يعتب���ر ه���ذا المعرض فرص���ة لترويج 
والتعريف بهذه المنتجات في السوق 
الذي يعتبر أحد االسواق  الفلسطيني، 

الواعدة والهامة للصادرات األردنية.
واض���اف الحمصي: إنه س���يتم على 
هامش المعرض عقد اجتماعات اردنية 
فلسطينية، سيتم خاللها آليات تعزيز 
العالق���ات االقتصادية بي���ن البلدين، 
والتي ما زال���ت متواضعة رغم العالقة 
التاريخية التي تجمع البلدين، مش���يرا 
الى أن هذا المع���رض الثالث من نوعه 
الذي يقام في األراضي الفلس���طينية، 
حي���ث تم تنظيم معرض ف���ي رام الله 
ومعرض آخر في نابلس العام الماضي، 
متأم���ال أن يكون المع���رض القادم في 

القدس الشريف أو في غزة.
وأوض����ح الحمص����ي أن ش����ركات م����ن 
مختلف القطاعات الصناعية ستش����ارك 
في هذا المعرض، حيث حرصت الغرفة 
على اتاح����ة الفرصة لجمي����ع القطاعات 
الصناعي����ة للمش����اركة، اال أن عدم توفر 
قاعات كافية في مدينة الخليل، حصرت 

عدد المشاركين بسبعين مؤسسة.
وثّمن الحمصي الدعم الرسمي لتنظيم 

أبو شهال يطلع نظيرته الكويتية على أوضاع عمال فلسطين

القاهرة: انطالق أعمال الدورة الـ44 لمؤتمر "العمل العربي"
القاه���رة - "وفا": انطلقت، أمس، أعمال 
ال���دورة ال����44 لمؤتمر "العم���ل العربي"، 
العربية  برعاية رئيس جمهوري���ة مصر 
عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة وفد من 

دولة فلسطين.
وق���ال المدي���ر العام لمنظم���ة العمل 
العربي���ة فاي���ز المطي���ري ف���ي تصريح 
ل���ه قبيل انط���الق ال���دورة، "إن المؤتمر 
س���يناقش القضايا الملحة التي تحتاج 
الى تقدي���م رؤية متخصصة، إضافة الى 
مس���ايرتها للتوجه���ات العالمية، التي 
اتفق عليها العالم، لتنفيذ برامج وخطة 
أهداف التنمية المستدامة 2030، والتي 

تم اعتمادها في كانون األول الماضي".
وتابع: األمر ال���ذي أملى علينا أن يكون 
تقرير المدير العام المقدم لهذه الدورة 
حول "التدريب المهني ركيزة اساس���ية 
الس���تراتيجيات التنمي���ة المس���تدامة 
2030 ف���ي الوط���ن العربي، قائ���ال "الذي 
نأم���ل من خالله ان يك���ون تقريرا إلعادة 
األمل في تنمية قدرات الموارد البشرية 

العربية من خ���الل التركيز على التدريب 
الجي���د والتس���لح بالمه���ارات والكفاءة 
الالزم���ة التي تؤه���ل للدخول ألس���واق 

العمل العربية".
وأش���ار المطي���ري، إل���ى أن المؤتم���ر 
س���يناقش بندي���ن فنيي���ن، األول: حول 
"ري���ادة األعم���ال ودورها ف���ي التنمية 
والنهوض بالتش���غيل"، ال���ذي يعد من 
موضوع���ات الس���اعة المرتبط���ة بريادة 
األعمال، وترس���يخ قيم���ة ثقافة العمل، 
وتدعي���م روح االبت���كار والتجدي���د لدى 

الشباب العربي.
وع���ن البند الثان���ي، أوضح أن���ه يدور 
ح���ول "تعزي���ز دور الم���رأة العربية في 
تنفيذ برامج التنمية المستدامة"، الذي 
المرأة،  يستهدف االستثمار في قدرات 
وإعطائها فرصا متس���اوية ف���ي العمل، 
لتمكينها من اإلس���هام في برامج النمو 
االقتصادي، ذات العالقة ببرامج التنمية 

المستدامة.
وأض���اف أن ع���ددا من البنود س���يتم 

مناقش���تها، والتي تقدم تقريرا واضحا 
ع���ن التق���دم المحرز في العق���د العربي 
للتش���غيل، واللج���ان النظامية للمنظمة 
والخبراء  النقابي���ة،  بالحري���ات  المعنية 
القانونيين، وشؤون عمل المرأة العربية، 
وعل���ى صعي���د توحي���د ال���رؤى العربية 
يناق���ش المؤتمر مذك���رة المدير العام 
لمكت���ب العم���ل العرب���ي لل���دورة، 106 

لمؤتمر "العمل الدولي".
وأوضح، أن الجلسة االفتتاحية للمؤتمر 
ستش���هد اطالق اإلص���دارة اإللكترونية 
األولى للشبكة العربية لمعلومات أسواق 
العمل، العتمادها من قبل الدول العربية 
األعضاء، خاصة أن هذه اإلصدارة تنتهج 
أس���لوبا متط���ورا يعتمد عل���ى منهجية 
)Big Data(، ف���ي  البيان���ات الضخم���ة 
تطوي���ر آليات نق���ل، وتب���ادل البيانات، 

واإلحصاءات، والمعلومات بين الدول.
وأعرب عن أمله بأن يصدر عن المؤتمر 
في خت���ام أعماله نتائج وق���رارات تثرى 
من الجه���ود المبذول���ة، لخدمة أهداف، 

ومتطلب���ات أط���راف اإلنتاج ف���ي الوطن 
العربي، ولصالح الطبقة العاملة العربية، 
تحقيقا ألهداف المنظمة، المرسومة في 

الميثاق العربي للعمل، ودستورها.
ويرأس وفد دولة فلسطين في المؤتمر 
وزي���ر العمل مأم���ون أبو ش���هال، وعضو 
اللجن���ة التنفيذي���ة لمنظم���ة التحرير 
"رئيس مجلس إدارة صن���دوق التقاعد" 
أحمد مجدالن���ي، واالمين الع���ام التحاد 
إبراهيم، وسفير  عمال فلس���طين حيدر 
القاهرة ومندوبها  دولة فلس���طين لدى 
الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، 
الزعانين من مندوبية  والمستش���ار رزق 
ومدير  العربي���ة،  بالجامع���ة  فلس���طين 

المركز االعالمي بالسفارة ناجي الناجي.
يذكر أن "العم���ل العربية"، هي إحدى 
المنظم���ات المتخصصة التابعة لجامعة 
ال���دول العربية، ويتمت���ع مديرها العام 
بالحصانة الدبلوماس���ية، وتحتضن مصر 
مقره���ا في القاهرة، غي���ر أنها لم تتول 

هذا المنصب منذ نشأة المنظمة.

وعل���ى هامش أعم���ال ال���دورة،  أطلع 
أبو ش���هال، وزي���رة الش���ؤون االجتماعية 
والعم���ل والش���ؤون االقتصادي���ة بدولة 
الكويت هند الصبيح، على أوضاع العمال 
الفلس���طينيين وما يعانون���ه يوميا على 
الحواج���ز العس���كرية اإلس���رائيلية من 
معاملة مهين���ة ومذلة، وغي���ر ذلك من 

الممارسات التعسفية بحقهم.
وتناول اللقاء، س���بل تعزي���ز التعاون 
المش���ترك بين البلدي���ن، باإلضافة إلى 
ضرورة حشد الدعم للشباب الفلسطيني.

ون���ّوه أبو ش���هال إلى وج���ود 400 ألف 
عاطل عن العمل في فلسطين معظمهم 
من خريج���ي الجامع���ات وم���ن الكليات 
اإلنسانية، و320 ألف أسرة تعيش تحت 

خط الفقر.
م���ن جانبها أك���دت الوزي���ر الكويتية 
أم���ام  العم���ل  أس���واق  فت���ح  ض���رورة 
الكويت بصدد  أن  الفلسطينيين، خاصة 
تنفي���ذ مش���اريع هائل���ة ضم���ن خطط 

التنمية.

"اتحاد الغرف" يبحث مع "الجمارك والمكوس" إنشاء مناطق التخزين الجمركية
رام الله � "األي���ام": نظم اتحاد الغرف 
التجارية الصناعي���ة الزراعية، بالتعاون 
مع المجلس التنس���يقي ووزارة المالية 
ف���ي مقر غرفة تج���ارة وصناعة محافظة 
رام الل���ه والبي���رة، اجتماع���ًا مركزيًا مع 
مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش 

وطاقم الجمارك. 
الغ���رف  رؤس���اء  االجتم���اع  وحض���ر 
التجارية وأعضاء مجالس اداراتها وعدد 
من ممثلي مؤسس���ات القط���اع الخاص 
ف���ي المجل���س التنس���يقي وع���دد من 
المستوردين، وذلك لبحث موضوع انشاء 
المخ���ازن الجمركية الفلس���طينية أو ما 

 .BONDED �يعرف بال
وافتتح اللقاء خلي���ل رزق رئيس اتحاد 
الغ���رف التجاري���ة الصناعي���ة الزراعية، 

مبين���ًا أن هذا االجتماع م���ن االجتماعات 
الهامة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام 
والقطاع الخ���اص من أجل بن���اء اقتصاد 
تأس���س  فلس���طيني مس���تقل، وخطوة 
للخالص من الس���يطرة الكاملة للمخلص 
الجمركي من جهة ولتس���هيل النش���اط 

التجاري الفلسطيني من جهة أخرى.
ب���دوره، أوض���ح لؤي حن���ش مدير عام 
الجم���ارك والمك���وس أن وزارة المالي���ة 
والمكوس(  الجم���ارك  )ادارة  والتخطيط 
ترغب ف���ي ه���ذا اللقاء لالس���تماع الى 
مالحظ���ات القط���اع الخاص ح���ول فكرة 
المخ���ازن الجمركي���ة، وس���تأخذ االدارة 
القطاع  التي يبديها  المالحظات  بجدية 
التواصل  عل���ى   ممثليه 

َّ
الخاص، وح���ث

النظ���ر  وجه���ة  لتنقي���ح  االدارة  م���ع 

الفلس���طينية، وأك���د حن���ش أن القطاع 
الخاص هو الرافع���ة التي يعتمد عليها 

لبناء اقتصاد الوطن.
وبي���ن أنَّ موض���وع االس���تيراد ه���ام 
ج���دا ويش���كل م���وردا هام���ا للموازنة 
الفلسطينية وان المعيقات االسرائيلية 
تؤدي ال���ى أن تذه���ب العائ���دات الى 

الجانب االسرائيلي. 
وأض���اف: أننا ال نعمل وحدنا بل هناك 
العدي���د من ال���وزارات ش���ريكة لنا في 
هذا الموض���وع كوزارة االقتصاد الوطني 
والصح���ة والزراعة والنق���ل والمواصالت 

وتم التشاور معهم في هذا المجال.
وتتلخ���ص فكرة اقامة المس���تودعات 
الجمركية الفلس���طينية بمناطق خاصة 
تستقبل البضائع التي يقوم باستيرادها 

يتم  بحيث  فلس���طينيون،  مس���توردون 
ارسال البضائع المستوردة بعد فحصها 
م���ن الجانب االس���رائيلي حيث ترس���ل 
الى المناط���ق الخاص���ة بالتخزين وتتم 
االجراءات الخاصة بتخليصها وتسليمها 
مباش���رة  الفلس���طيني  المس���تورد  الى 
ودون اعاق���ة وبم���دة ال تتج���اوز األربعة 
ايام من يوم وصول البضائع المستوردة 
وس���يكون  االس���رائيلية،  الموانئ  ال���ى 
له���ذه الخطوة ايجابي���ات وفوائد كبيرة 
تعود على المس���تورد وعل���ى االقتصاد 
الفلس���طيني بش���كل ع���ام، وتتلخ���ص 
ه���ذه الفوائ���د بتوفي���ر الوق���ت والمال 
وتقليل  الفلس���طينية  السيادة  وتعزيز 
التبعية لالقتصاد االسرائيلي، باالضافة 
الى تس���هيل التج���ارة وبناء الش���راكة 

الحقيقية مع القطاع الخاص. وسوف يتم 
انشاء نافذة موحدة تتكون من الوزارات 
المعني���ة والجم���ارك، وذلك لتس���هيل 
أمور التخليص الجمركي ونقل البضائع، 
وكذلك ستش���كل لجنة فلس���طينية من 
الجمارك والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ 
هذا المش���روع الوطن���ي الجديد وتذليل 

كافة العقبات التي قد تواجهه.
ف���ي االجتم���اع  المش���اركون  وط���رح 
والمالحظات  التس���اؤالت  م���ن  مجموعة 
والتي تحتاج لمزيد من البحث والنقاش 
لبحثها  المماثل���ة  األخ���رى  واللق���اءات 
واالجاب���ة عليها، حيث ت���م االتفاق على 
عقد العدي���د من اللق���اءات في القريب 
العاج���ل لخروج ه���ذه الفك���رة إل حيز 

الوجود.

"سلطة الطاقة" في غزة ترهن شراء وقود 
محطة توليد الكهرباء بإلغاء ضريبة البلو

غزة � "األيام": قررت س���لطة الطاقة في قطاع غزة عدم ش���راء 
وقود لمحطة تولي���د الكهرباء من قبل الهيئ���ة العامة للبترول 
 جميع الجهات 

ً
وفق الضرائ���ب التي تفرضها الحكومة، داعي���ة

المعني���ة وذات التأثير إلقناع حكومة التواف���ق بالموافقة على 
توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب أس���وة بالتعامل مع 

وقود المنحة القطرية والتركية.
وقال مسؤول سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، خالل 
مؤتم���ر صحافي ، أمس "إنه ل���و تمت جباية كل أم���وال فاتورة 
الكهرباء من الموطنين، فلن نس���تطيع تس���ديد ثمن الوقود أو 

حتى تشغل مولدين من المولدات الثالثة".
وعبر عن أمله بإصدار ف���رار عاجل بإعفاء الوقود من الضرائب، 
من أجل تخفيف معان���اة المواطنين في قطاع غزة، خصوصا مع 
قدوم فصل الصيف واالمتحانات وشهر رمضان المبارك، والتي 
ي���زداد فيها الطلب عل���ى الكهرباء لتلبية الحاجات األساس���ية 

للمواطنين.
وأك���د أن وقود منحت���ي دولة قطر البال���غ 12 مليون دوالر على 
مدى 3 ش���هور، والمنحة التركية، شارفت على االنتهاء، وسيتم 
تش���غيل محطة الكهرباء حتى يوم الخميس المقبل مما تبقى 

من وقود المنحة.
وشدد الشيخ خليل على أن الظروف االقتصادية في قطاع غزة، 
مكن سلطة الطاقة من شراء الوقود مع أي نسبة من الضريبة 

ُ
ال ت

حيث أن تجربة الس���نوات الماضية أثبتت تجدد أزمات الكهرباء 
لس���بب واحد هو عدم امكانية توفير الوق���ود لمحطة الكهرباء 

بسبب التكلفة العالية للوقود نتيجة فرض الضرائب.
وأكد "لن يتم شراء الوقود مع الضرائب، حيث أن ذلك لن يكون 

حاًل لألزمة وإنما تأجيلها ثم عودتها بصورة أكثر تعقيدًا".

وأضاف: "تم االنتهاء م���ن توريد منحتي الوقود، ونحن بحاجة 
لشراء الوقود نهاية األسبوع الحالي لالستمرار في تشغيل محطة 
الكهرباء بنفس القدرة الحالية لالس���تمرار على برنامج الكهرباء 
الحالي، وقد ابلغنا المسؤولين في الهيئة العامة للبترول في رام 
الل���ه بأنه ال توجد لديهم تعليم���ات بخصم الضرائب عن الوقود 
المباع لمحط���ة الكهرباء من أموال الجباية في ش���ركة الكهرباء 
بغزة، ما يتسبب في عدم الشراء ثم إيقاف محطة توليد الكهرباء 
وتخفيض عدد س���اعات وص���ول الكهرباء للمس���تهلكين، ما قد 

يسبب معاناة شديدة لكل فئات المجتمع في قطاع غزة".
وق���ال إنه تم إبالغ الفصائل الفلس���طينية ع���ن بداية األزمة، 
ووع���دوا ببذل أقصى الجه���د لتفادي حدوثه���ا وللتخفيف من 

آثارها.
ولف���ت إلى أن قطاع غزة يعاني من أزم���ة متدحرجة منذ أكثر 
من عش���ر س���نوات، وقد بلغت ذروتها في السنتين الماضيتين 
في ظل منع كل المش���اريع التي تساهم في زيادة كمية الطاقة 
الكهربائي���ة المتوفرة في القطاع، وكذلك مع زيادة الفجوة بين 
االحتي���اج والمتوفر من الكهرباء حيث بل���غ االحتياج في أوقات 
ال���ذروة حوالي 600 ميغاواط بينما أقص���ي ما يمكن توفيره من 

كل المصادر بكامل طاقتها 270 ميغاوط.
وأك���د أن تردي���ًا كبيرًا حدث ف���ي وضع الكهرباء في الس���نة 
الماضية مع زيادة األعطال على الخطوط المصرية، حيث انخفض 
زمن توفرها بحوالي 50% وعدم القدرة على شراء كميات الوقود 
الالزمة بس���بب الضرائب عل���ى الوقود، ما أوص���ل برنامج توزيع 
الكهرباء إلى اقل من 4 س���اعات توصيل مقابل 12 ساعة انقطاع، 
وتم تجاوز األزم���ة مؤقتًا مع وصول منحة وق���ود قطرية وأخرى 

تركية محددة الكمية. 

جنين: "القدس المفتوحة" تنظم ندوة
حول تحديات االقتصاد الفلسطيني

جنين � "االيام": نظمت كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية في 
فرع جامعة القدس المفتوحة بجنين، أمس، ندوة علمية بعنوان 
"التحدي���ات االقتصادية التي تواجه االقتصاد الفلس���طيني"، 
وذلك تحت إش���راف وتنس���يق رئيس قس���م العل���وم المالية 

والمصرفية د. محمد تاللوة.
 وحض���ر الندوة د. عماد نزال مدي���ر فرع جنين، ومحمد الفاري 
المس���اعد األكاديمي في الفرع، ود. محمد تاللوة رئيس قس���م 
العل���وم المالي���ة والمصرفي���ة، ود. س���ائد خليل رئيس قس���م 
االقتص���اد الحقيقي في س���لطة النقد، وأدهم رضوان مس���ؤول 
العالقات العامة في س���لطة النقد الفلسطينية، وأعضاء الهيئة 

التدريسية في الكلية.
وش���كر نزال س���لطة النقد على اهتمامهم ف���ي التواصل مع 
جامعة القدس المفتوحة ولتلبيته���م الدعوة في تقديم هذه 

الندوة المهمة لطلبة كلية العلوم المالية والمصرفية المتعلقة 
بجميع المهام التي تقوم بها سلطة النقد.

وتحدث خليل عن االقتصاد الفلسطيني بوجه عام والتحديات 
الت���ي تواجهه، مبينًا أن أهم التحدي���ات التي تواجه االقتصاد 
الفلس���طيني هي االحتالل اإلس���رائيلي واالنقسام الفلسطيني 
بين ش���قي الوطن، والضع���ف الكبير في الهي���كل التنظيمي، 
وضع���ف اإلنت���اج، والنق���ص الكبير ف���ي المص���ادر الطبيعية، 

باإلضافة إلى قدم القوانين المتعلقة باالقتصاد. 
كم���ا تحدث عن النظ���ام التعليم���ي والعف في���ه، داعيًا إلى 
االهتمام والتوجه إل���ى الجوانب المهني���ة، مبينًا أن االقتصاد 
الفلس���طيني نظ���ام تابع لالقتص���اد اإلس���رائيلي وليس نظامًا 
مستقاًل بحد ذاته، ثم قدم مؤش���رات وإحصائيات تثبت جميع 

الحقائق االقتصادية ومجاالت الضعف فيه.

المتحدثون في الندوة.

اختيار "جينيسيس" الموّرد الرسمي للسيارات 
في مؤتمر "كوندي ناست العالمي للفخامة 2017"

رام الله - أعلنت شركة جينيسيس، العالمة التجارية الفاخرة 
للس���يارات، أنها اختيرت الموّرد الرس���مي للسيارات في مؤتمر 
"كوندي ناست العالمي للفخامة 2017"، الذي عقد في العاصمة 

الُعمانية مسقط بين 5 و6 نيسان.
وقّدم المؤتمر خدمة النقل لكبار الشخصيات من المتحدثين 
وأعضاء الوفود المش���اركين في���ه على متن س���يارات من طراز 
 G80وطراز الس���يدان الفاخر G90 الس���يدان الفاخر كبير الحجم
متوس���ط الحجم من جينيس���يس، على مدى يومي الحدث الذي 
انطلقت فعالياته األس���بوع المنصرم في منتجع وسبا شانغريال 

بر الجصة في مسقط.
وتم اختيار جينيسيس السيارة الرس���مية للمؤتمر العالمي 
الشهير للعام الثاني على التوالي. وهي عالمة تالئم سياراتها 
المترفة طبيع���ة المؤتمر المختص بقط���اع المنتجات الفاخرة 
والذي تقام دورته الحالية تحت شعار "فخامة واعية" وتركز على 

استكشاف أسواق جديدة لقطاع المنتجات الفاخرة.
وبهذه المناس���بة، ق���ال مانفريد فيتزغيرال���د، رئيس عالمة 
جينيسيس، إن العالمة تواصل إبرام عالقات شراكة مع مجموعة 
واس���عة ومتميزة م���ن الجهات واألح���داث الب���ارزة والمرموقة، 
ضفي بذلك "مزيدًا من القيمة على أساليب الحياة 

ُ
معتبرًا أنها ت

العصرية لعمالئها وتفاعلهم مع عالم الرفاهية والفخامة". 
وأضاف: "نش���عر بالحماس لكوننا مرة أخ���رى جزءًا من مؤتمر 
كوندي ناس���ت العالمي للفخامة، وس���نواصل تعزيز تحالفاتنا 
االس���تراتيجية للنهوض بحضور عالمة جينيسيس في السوق 

العالمية الخاصة بالمنتجات الفاخرة".
وكان مؤتم���ر كونت���ي ناس���ت للفخامة تأس���س ف���ي مدينة 
رة الدولية لمجلة  فلورنس���ا اإليطالية العام 2015 على ي���د المحرِّ
"ڤوغ"، سوزي مينكس، وهو يستقطب 500 من كبار قادة األعمال 
والمفكرين المش���هورين من قاع المنتجات الفاخرة من 30 بلدًا. 
ويش���مل الحدث برنامجًا رس���ميًا من الفعاليات التي تدور على 
المسرح وتضّم كلمات وحوارات ومقابالت مع قادة القطاع، فضاًل 

عن مناسبات اجتماعية مرموقة.

ويتعقب المؤتمر كوندي ناس���ت الثالث للفخامة في انعقاده 
في منطقة الش���رق األوس���ط وتحديدًا في س���لطنة ُعمان خطى 
مس���الك التجارة العريقة على طري���ق الحرير التاريخي، متطلعًا 
في الوقت نفس���ه إلى م���ا وراء حدود المنطقة وص���واًل إلى عالم 
الفخامة األوس���ع على الصعيد الدول���ي. ويبحث برنامج المؤتمر 
في كيفية تحّول الثروات الجديدة واألسواق غير المستغلة إلى 
مورد كبي���ر للنمو في قطاع المنتجات الفاخرة في القرن الحادي 

والعشرين.
جدير بالذكر أن عالمة جينيس���يس وصلت إلى منطقة الشرق 
األوس���ط في النصف الثاني م���ن الع���ام 2016، فأطلقت طرازي 
الس���يدان الفاخري���ن G90 وG80. وتعم���ل العالم���ة التجارية 
المترفة على توس���يع أنش���طتها التس���ويقية ه���ذا العام من 
أجل النهوض بمكانتها في أوس���اط العمالء المميزين؛ فقامت 
بتمديد رعايته���ا لنادي خور دبي للغول���ف واليخوت، أحد أبرز 
المعال���م ف���ي دولة اإلم���ارات، ووضعت خططًا لعرض س���يارات 
جينيسيس في ردهات خاصة بمراكز التسوق والفنادق الفاخرة 
ضمن األسواق الرئيسية في المملكة العربية السعودية ودولة 
اإلمارات والكويت، ما يس���مح لمزيد م���ن العمالء باالطالع عليها 
ضفيها على حياتهم 

ُ
تجرب���ة وتلّمس قيمها المتميزة الت���ي ت

اليومية.
كذلك قامت جينيس���يس بتأس���يس تحالف اس���تراتيجي مع 
ش���ركاء في قطاع الفخامة؛ فأصبحت هذا العام الراعي الرئيسي 
لجول���ة PGAالمرموق���ة للغول���ف في ن���ادي "ريفي���را كونتري 
كلوب" بلوس انجليس، والتي حَملت اس���م بطولة "جينيس���يس 
المفتوحة"، وأبرمت إلى جانب ذلك شراكة مع مجلة "فانيتي فير" 
لحفل األوس���كار 2017، كما أنها الراعي الرسمي لدليل "ميشالن" 

السياحي في العاصمة الكورية "ميشالن غايد سول 2017".
وقد أطلقت عالمة جينيس���يس في كوريا وأمريكا الش���مالية 
وروس���يا والش���رق األوس���ط منذ العام 2015، وهي تهدف إلى 
التوسع في أوروبا والصين في المستقبل القريب. ويمكن زيارة 

الموقع www.genesis.com لمعلومات أوفى.

سيارة جينيسيس الليموزين.


