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بناء الشبكة في قطاع غزة يسير على قدم وساق

"الوطنية موبايل" تحقق أرباحًا تشغيلية
قيمتها 11 مليون دوالر خالل النصف األول 

البيرة - أعلنت ش���ركة الوطنية موبايل ُمش���غل االتصاالت 
المتنقل���ة األح���دث في فلس���طين وإحدى ش���ركات مجموعة 
)Ooredoo(، ع���ن نتائ���ج أدائها وبياناته���ا المالية للنصف 
األول من العام 2017 وذلك حسب المهلة القانونية لإلفصاح.

وفي هذا الس���ياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية 
موبايل د. ضرغام مرعي: "عام 2017 هو عام تحول استراتيجي 
في الوطنية موبايل، فالش���ركة تس���ير على قدم وس���اق وفق 
خط���ة العمل التي وضعتها إلط���اق أعمالها تجاريًا في قطاع 
غ���زة قبل نهاية ه���ذا العام، حيث تعمل الش���ركة حاليًا على 
إنهاء تركيب أحدث ش���بكة اتصاالت ف���ي قطاع غزة واإلعداد 
الط���اق خدمات متمي���زة هن���اك، وبالتوازي م���ع ذلك يجري 
العمل على تجهيز ش���بكة الجيل الثالث في الضفة الغربية، 
استعدادًا إلطاق هذه الخدمات قبل نهاية هذا العام أيضًا".

وتعقيبًا على النتائج المالية للشركة، قال مرعي: "لقد كانت 

نتائج النصف األول من العام الحالي جيدة وفاقت التوقعات، 
حيث بلغت األرباح التش���غيلية قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالستهاكات واإلطفاءات )EBITDA( 11 مليون دوالر أميركي، 
ونجحن���ا بتحقيق هذه النتيجة الجي���دة بالرغم من التكاليف 
المرتبط���ة بالتحضيرات النطاقة الش���ركة في قطاع غزة. كما 
وواصلت قاعدة مشتركينا نموها لتصل إلى 786 ألف مشترك 
ف���ي نهاية النصف األول من العام الحالي بنس���بة نمو بلغت 
8% والذي كان نتيجة لسياسة تس���ويق متميزة وزيادة رضا 

المشتركين عن خدمات الشركة".
وتوقع  مرعي أن إطاق خدمات الشركة في غزة سيفتح آفاقًا 
واسعة للشركة ويساهم بنقلة كبيرة بأدائها المالي ليضعها 

على طريق الربحية المستدامة.  
وتاب���ع مرعي "إن الوطنية موبايل س���تواصل دورها الريادي 
ف���ي االقتص���اد الوطن���ي ودورها المس���ؤول تج���اه المجتمع 

الفلس���طيني، حيث نفخر بالوطنية موبايل دعمنا للعديد من 
المبادرات المجتمعية والعلمي���ة والرياضية والثقافية التي 

نهدف من خالها إلى تنمية الفرد والمجتمع الفلسطيني". 
وبلغت ايرادات الش���ركة في النصف األول م���ن العام 41.5 
 بذلك على مس���توى ايراداتها 

ً
مليون دوالرًا أميركيًا، محافظة

بالرغ���م م���ن االنخفاض الع���ام بإي���رادات س���وق االتصاالت 
الفلس���طينية نتيجة التأثير الس���لبي النتش���ار الش���بكات 
اإلسرائيلية، كما بلغ صافي خس���ارة الشركة 1.4 مليون دوالر 
في النص���ف األول، وهو رقم أفضل م���ن المتوقع بكثير أخذًا 
بعي���ن االعتبار تكاليف اطاق خدمات الش���ركة في قطاع غزة 
وتكاليف بناء ش���بكة الجيل الثالث، وهو تأثير قصير المدى 
ف���ي مرحلة االع���دادات فقط، علمًا بأنه م���ن المتوقع أن يقود 
هذين المشروعين لتعزيز النتائج المالية للشركة وتحقيقها 

الربحية ابتداًء من العام القادم.

"االقتصاد الوطني" تصادق على 448 شهادة 
منشأ قيمتها 6 ماليين دوالر الشهر الماضي

رام الله - "وفا": صادقت وزارة االقتصاد الوطني، على 448 شهادة 
منشأ، بقيمة إجمالية بلغت 6 مايين دوالر، خال حزيران الماضي.
ووفق التقرير الشهري الصادر عن دائرة السياسات واإلحصاء 
في الوزارة، انخفضت قيمة شهادات المنشأ خال شهر حزيران 
2017 بنس���بة 28.6%، مقارنة بالشهر الذي س���بقه، كما سجلت 
انخفاضا بنس���بة 32.6% مقارنة مع الش���هر المناظر 2016، كما 
س���جل عدد شهادات المنش���أ خال هذا الشهر انخفاضا بنسبة 
26.4%، مقارنة بالش���هر الذي سبقه، و9.9% بالمقارنة مع الشهر 

المناظر من العام 2016.
وحس���ب التقرير، احتلت محافظة طوب���اس المرتبة األولى من 
حيث عدد ش���هادات المنشأ، بنسبة وصلت إلى 57.8%، ومن ثم 
محافظة الخليل بنس���بة 15.4%، تلتها محافظة بيت لحم بنسبة 
وصلت إلى 12.7%، كما بلغت قيمة ش���هادات المنشأ خال هذا 
الشهر 6 مايين دوالر تقريبا، ساهمت محافظة الخليل فيها بما 
نس���بته 23.0%، تلتها محافظة طوباس بنس���بة 14.6%، ومن ثم 

محافظة جنين بنسبة %14.1.
وحول بل���د المقصد للصادرات الفلس���طينية التي تم رصدها 
من خال ش���هادات المنش���أ التي أصدرتها الغرف التجارية في 
الضفة الغربية، صادقت عليها الوزارة خال ش���هر حزيران، فقد 
تصدرت األردن بلدان المقصد للصادرات الفلسطينية، من حيث 
عدد ش���هادات المنش���أ، بنس���بة وصلت 35.3%، تلتها أميركا 

بنسبة 34.2%، من ثم اإلمارات العربية بنسبة وصلت إلى %15.8، 
ومن حيث قيمة شهادات المنشأ تصدرت األردن بلدان المقصد 
أيض���ا بنس���بة 58.4%، تلتها أمريكا بنس���بة 12.4%، وجاءت في 

المرتبة الثالثة اإلمارات العربية بنسبة بلغت %11.1.
ومن حيث أهم الس���لع المص���درة التي ت���م رصدها من خال 
ش���هادات المنش���أ التي صادقت عليها الوزارة، فقد س���اهمت 
صادرات المنتج���ات الزراعية بالحصة الكب���رى من حيث العدد، 
وذلك بنس���بة 60.0%، تلتها صادرات منتج���ات الحجر والرخام، 
بنس���بة بلغت 20.1%، ومن حيث القيمة جاءت مساهمة صادرات 
المنتجات الغذائية في المقام األول وبنس���بة 25.0%، وصادرات 
منتج���ات زراعي���ة في المق���ام الثاني بنس���بة 21.6% من مجمل 

القيمة.

رخص االستيراد
وحس���ب تقرير الوزارة، أصدرت 1,519 رخصة استيراد، بقيمة 
إجمالي���ة بلغ���ت 105.8 ملي���ون دوالر، حيث س���جل عدد رخص 
االستيراد لشهر حزيران انخفاضا بنسبة 26.5%، مقارنة بالشهر 
الذي س���بقه، كما انخفضت بنس���بة 34.8% مقارنة مع الش���هر 
المناظر من العام 2016، في حين س���جلت قيمة رخص االستيراد 
ارتفاع���ا بنس���بة 5.1% مقارنة بالش���هر الذي س���بقه، و%131.0 

بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016.

مراقبة ودمغ المعادن الثمينة
وش���هدت كمي���ة الذهب الواردة إل���ى مديري���ة مراقبة ودمغ 
المعادن الثمينة لش���هر حزيران 2017 انخفاضا بنس���بة %31.3 
مقارنة مع الشهر الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 23.3% بالمقارنة 
م���ع حزي���ران 2016، كما ش���هدت كمية الذه���ب المدموغ أيضا 
انخفاض���ا بنس���بة 30.7%، بالمقارنة مع الش���هر الذي س���بقه، 

وارتفاعا بنسبة 23.2% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2016.
أما بالنس���بة إلى اإليرادات المحصلة من الدمغة، فقد شهدت 
أيضا انخفاضا بنس���بة 16.8% بالمقارنة مع الشهر الذي سبقه، 
وارتفاعا بنس���بة 9.4% بالمقارنة مع الشهر المناظر 2016، حيث 

بلغت كمية الذهب المدموغ حوالي 518.026 كغم.

حقوق الملكية الفكرية
بخص���وص الملكية الفكرية، تم إي���داع 93 عامة تجارية لدى 
الوزارة خال ش���هر حزيران، كما تم تس���جيل 47 عامة جديدة، 

إضافة لتجديد 64 عامة تجارية أخرى.
وعل���ى صعيد آخ���ر لم يتم إيداع أو تس���جيل أي من الرس���وم 
والنماذج الصناعية أو براءات االختراع خال شهر حزيران 2017، 
وم���ن ناحية أخرى بلغ مجموع اإليرادات من الرس���وم التي تجبى 
لقاء الخدمات المتصلة بحماية الملكية الفكرية ما يقارب 125.7 

ألف شيكقل إسرائيلي.

لقاء في جنين يناقش سبل تطوير أسواق الخضار المركزية في المحافظة

تنمية اقتصادية، وتوسعة قاعدة 
الشراكة مع كافة األطراف.

وركز على أهمية تكامل األدوار 
إلنج���اح أس���واق الخض���ار كونها 
تش���كل رافدا أساسيا نحو تطوير 

القطاع الزراعي.
ودع���ا وزارة الزراع���ة إل���ى بذل 
مزيد م���ن الجهود لتطوير القطاع 
الزراعي ودعم المزارعين، الفتا إلى 
الدور المنش���ود من قبل الجهات 
ذات االختصاص نحو رفد أس���واق 
الخضار بمشاريع تضمن استدامة 
عمله���ا بالتع���اون م���ع البلديات 

الشريكة.
أما مدير زراعة جنين، المهندس 
أحمد عب���د الوهاب، فش���دد على 

ض���رورة تطوي���ر أس���واق الخضار 
وفق رؤي���ة تجمع األط���راف ذات 
العاقة من بلدية وتجار ومزارعين 
إلى  النق���ل، إضاف���ة  ومختص���ي 

جهود المؤسسات المختصة.
وأشار عبد الوهاب، إلى أن وزارة 
الزراعة تس���عى جاهدة مع كافة 
الزراعي  القطاع  لتطوير  شركائها 
وحماية المزارعين وتوفير أسواق 
جدي���دة له���م في بيئ���ة تضمن 

امتياز المنتج الوطني.
من جانبه، أش���ار منسق التنمية 
"الرؤية"  االقتصادية في مؤسسة 
العالمية في جنين، جاك س���عيد، 
إلى أهمية النتائج التي يلخصها 
األطراف  كاف���ة  بحض���ور  اللق���اء 

الش���ريكة، حيث تكتم���ل حلقات 
سلس���لة القيمة المحلية لتطوير 

أسواق الخضار.
وقال س���عيد، إنه ال بد من عمل 
جدي لدعم المزارع الذي يش���كل 
العملي���ة  ف���ي  األه���م  الحلق���ة 
اإلنتاجي���ة، م���ع ضرورة توس���عة 
الحلقة لتش���مل مختص���ي النقل 
وما يحي���ط بهم من حف���اظ على 
ج���ودة المنتج خال عملية النقل، 
مع ضرورة االهتم���ام بحلقة تجار 
أس���واق الخضار الذين يش���كلون 
الاع���ب األساس���ي ف���ي العملية 
التس���ويقية للمنتج في األسواق 
المحلي���ة، وما يترت���ب على ذلك 
من ضرورة تطوير قنوات االتصال 

المشاركون في اللقاء.

كتب محمد باص: 

ناقش مشاركون في لقاء موسع 
نظمه المجلس االقتصادي المحلي 
االقتصادية  التنمي���ة  ومنت���دى 
المحلي في جنين، أمس، الس���بل 
الخضار  أس���واق  بتطوير  الكفيلة 

المركزية في المحافظة.
ونظم اللقاء برعاية وزارة الزراعة 
مع  وبالش����راكة  قباطية،  وبلدية 
العالمي����ة،  "الرؤي����ة"  مؤسس����ة 
والهيئ����ة االستش����ارية لتطوير 
الحكومي����ة،  غي����ر  المؤسس����ات 
والغرفة التجارية، وبحضور حشد 
من تجار سوق الخضار المركزية 
والمزارعي����ن وخبراء النقل وتجار 
البي����ع بالتجزئ����ة وممثلي����ن عن 
المحلية  المؤسس����ات  م����ن  عدد 

والدولية.
وبدئ اللقاء، بكلمة ألقاها عضو 
مجل���س بل���دي قباطي���ة، محمد 
كميل، أش���ار فيها إل���ى أن هذا 
اللق���اء ه���و األول م���ن نوعه في 
جني���ن، وجاء كب���ادرة جدية نحو 
تطوير أس���واق الخضار المركزية 

في المحافظة.
وق���ال كميل إن بلدي���ة قباطية 
تعكف على إعداد خطة تطويرية 
المركزي���ة  الخض���ار  لس���وق 
تستهدف بناء عاقة أكثر متانة 
القيمة  مع كافة حلقات سلس���لة 
الخاصة بسوق الخضار، انطاقا من 
رؤية إستراتيجية تضمن تحقيق 

المباش���ر وغير المباشر مع حلقات 
السلسلة.

ب���دوره، أش���اد مدي���ر الهيئ���ة 
االستش���ارية لتطوير المؤسسات 
غي���ر الحكومي���ة، معتص���م زايد، 
لش���رائح  الواس���عة  بالمش���اركة 
ألس���واق  التطويري���ة  العملي���ة 
الخضار في ه���ذا اللقاء الذي قال 
زاي���د إنه يش���كل انطاق���ة نحو 
عمل فاعل وأكث���ر جدية لتطوير 
بالتعاون مع  األس���واق في جنين 

كافة المؤسسات الشريكة.
وتطرق زايد، إلى مساعي الهيئة 
الرامية إلى اإلس���هام في تطوير 
القط���اع الزراعي من خ���ال تلبية 
احتياج���ات العملي���ة التطويرية 

وفق دراسة تعدها بشكل دوري.
وانقسم المش���اركون في اللقاء، 
إل���ى مجموعات عم���ل تخصصية 
والمعيق���ات  المش���اكل  بحث���ت 
التي تواجه عملية تطوير أسواق 
الخضار ف���ي جني���ن، إضافة إلى 
إعداد مقترح بالحلول التي يمكن 
المؤسس���ات  بجه���ود  توفيره���ا 

الشريكة.
وأجمع���وا على ضرورة توس���عة 
س���وق الخض���ار المركزي���ة ف���ي 
قباطية وتطوي���ر الكادر الوظيفي 
فيه���ا، إضافة إلى ض���رورة توفير 
مصادر استدامة للسوق كثاجات 
للحف���اظ على  للفواك���ه  تخزي���ن 
طاقة  وتوفير مص���ادر  جودته���ا 

بديلة تضمن تشغيل السوق.

غزة: توقعات بإنتاج ألف طن من فاكهة الصبر الموسم الحالي
كتب عيسى سعد الله:

رغم غياب االهتمام وتراجع المس���احات المزروعة، اال ان انتاج 
فاكهة الصبر ش���هد ارتفاعًا ووفرة غير مسبوقة انعكست على 
الكميات الهائلة المعروضة للبيع على طول ش���ارع صاح الدين 

الذين يربط شمال القطاع بجنوبه وكذلك في األسواق.
وتفرض هذه الوفرة في انتاج هذه الفاكهة اللذيذة والمفيدة 
صحيًا العديد من التساؤالت حول غياب االهتمام بها وتطويرها 
وص���واًل الى تصديره���ا كما تفعل ال���دول المج���اورة كما يقول 
المهندس نزار الوحيدي مس���ؤل وحدة االرشاد في وزارة الزراعة 

بغزة.
وتعتبر زراعة الصبر بالنس���بة لمزارعي القطاع كعنصر تأمين 
للمزارع والحقول وليس كزراعة رئيسية حيث يتم االستفادة من 

الثمار في بيعها على مدار اشهر الصيف.

ويقدر الوحيدي خال حديث ل�"األيام" المساحات المزروعة من 
الصب���ر في القطاع بأكثر منن 500 دون���م غالبيتها مثمرة تنتج 

نحو الف طن سنويًا بمتوسط 1500 شيكل للدونم الواحد.
واعت���رف الوحيدي بأن زراع���ة الصبر ف���ي القطاع تتعرض 
للتهميش واإلهمال من الجميع، مبينًا أن االهتمام بها يمكن 
ان يحس���ن من واق���ع الزراعة ف���ي القطاع ويحس���ن من دخل 
المزارعي���ن خصوصًا وان الفاكهة تحت���وي على فوائد صحية 
جمة وباالمكان استخاص العديد من االدوية والعطور وغيرها، 
كما أش���ار الى إمكانية ادخال تحس���ينات إنتاجية كما تفعل 
إس���رائيل التي عمدت على تبكير انتاج الصبر لضرب السوق 

الفلسطينية.
ولفت الوحيدي الى وجود عش���رات من أنواع الصبر في العالم، 

ولكن ما يوجد في القطاع ثاثة أنواع رئيسية.
وأوض���ح ان انتاج الصبر يتركز في المنطقة الزراعة الش���رقية 

وتحديدًا المنطقة الشرقية الجنوبية.
وع���زا الوحيدي وفرة اإلنتاج هذا الع���ام الى الظروف المناخية 
المناس���بة التي ش���هدتها المنطقة خال العام الماضي والتي 
أث���رت بش���كل إيجابي على انت���اج الكثير م���ن الفواكه كالصبر 

والتين والعنب.
وقال: ان القط���اع يتنعم باكتفاء ذاتي من الصبر بل وباالمكان 

تصدير كميات الى األسواق الخارجية.
ونصح الوحيدي بالتفكير جي���دًا بتقنية التجفيف كما تفعل 

تركيا ومن ثم تصديره الى األسواق العالمية.
ويباع صندوق الصبر الذي يحتوي على خمس���ين حبة بعش���رة 
شواقل، فيما يرتفع السعر بشكل واضح بعد تقشيره وعرضه في 

ثاجات المحال التجارية.
ويتركز بيع الصبر في الشوارع الرئيسية والمفترقات باإلضافة 

الى األسواق.

غزة: "اإلغاثة الزراعية" تطلق مشروع "تعزيز مقاومة 
الجفاف والممارسات المائية والزراعية المستدامة"

غ���زة - "األيام": أعلن���ت جمعي���ة التنمية الزراعي���ة )اإلغاثة 
الزراعية( عن إطاق مش���روعها الجديد "تعزيز مقاومة الجفاف 
والممارس���ات المائية والزراعية المستدامة" في محافظتي رفح 

وخان يونس. 
وعقد اللق���اء االول الخاص باإلعان عن المش���روع في جمعية 
مزارعي رفح الخيرية، بينما عقد اللقاء الثاني في جمعية السطر 

الغربي في خان يونس. 
وعقد اللقاءان بحضور كل من المهندس طارق بدرة وسحر المزين 
ممثلي���ن عن مؤسس���ة )PARCIC( الممولة للمش���روع، والمهندس 
عبد الله أبو س���كران ممثًا عن اإلغاثة الزراعي���ة، وعدد من ممثلي 

المؤسسات القاعدية والمزارعين في المحافظات المذكورة.  
يذكر ان هذا المشروع ممول من مؤسسة )PARCIC( اليابانية، 
ويهدف الى تحس���ين س���بل عي���ش المزارعي���ن والتعافي من 

األضرار التي لحقت بهم خال حرب 2014.
وفي اللقاءات االعانية للمش���روع استعرض أبو سكران فكرة 
المش���روع واهميته من خال العمل على إيجاد ممارس���ات أكثر 
اس���تدامة للمي���اه والزراعة في قطاع غزة، ف���ي ظل وجود نقص 

لكميات المياه في الخزان الجوفي وارتفاع نسبة الملوحة بها. 
وأوضح أبو سكران "ان المشروع سيعمل على استخدام تقنية 
حصاد مياه االمطار من على أس���طح الدفيئ���ات الزراعية بهدف 
اس���تغالها لألغراض الزراعية، ما يقلل من الس���حب الجائر على 
الخزان الجوفي، ويعمل على تقليل تكلفة اإلنتاج على المزارع".  
وأضاف أبو س���كران ان "المش���روع وفق خطته سيش���مل عدة 

تدخات منها إنش���اء 16 برك���ة تجميع مياه أمط���ار، إلفادة 80 
م���زارع في أغ���راض الزراعة، وأيضًا توزيع مدخ���ات زراعية على 
100 مزارع، وانش���اء خط مياه ناقل 1 كيلومتر طولي في المناطق 
المس���تهدفة، مضيفًا انه سيشمل ايضًا تدريبًا فنيًا للمزارعين 
بهدف تنمي���ة قدراته���م ومهاراتهم حول أهم الممارس���ات 
الزراعي���ة الصديقة للبيئة وكيفي���ة إدارة مياه ال���ري واإلدارة 

المتكاملة لمكافحة اآلفات.
من جهت���ه، تحدث بدرة عن مؤسس���ة )PARCIC( ونش���أتها 
وخدماته���ا على المس���توى العالمي في المناط���ق التي تعاني 
مخاطر الكوارث، كما تحدث عن أهم المشاريع التي تم تنفيذها 
ف���ي قطاع غ���زة.  وأوضح بدرة مدى حرص المؤسس���ة على دعم 
المزارعي���ن المتضرري���ن جراء الحروب بهدف تحس���ين س���بل 
عيشهم وتعزيز قدراتهم على االس���تمرار في عملهم وتوفير 
مصدر للدخل من أجل تحسين وتوفير احتياجاتهم األساسية.

وتحدث عن المش���روع وأهميته للمزارعين في ظل المش���اكل 
الكبيرة التي يعانوا منها وخصوصًا مشكلة نقص وندرة المياه، 
وقال "يجب االستفادة من جميع المصادر المائية الطبيعية من 

أجل الحفاظ على البيئة ومصادرها".
وأشار إلى أن نجاح المشروع يعتمد على مدى تعاون المزارعين 

مع المؤسسة وحرصهم على االستفادة من التدخات".
وقدمت عدد من المداخات واالستفسارات من قبل المزارعين 
حول طريقة وكيفية تنفيذ المش���روع، وآلية االختيار والمعايير 

التي سيتم اختيار المزارعين المستفيدين من المشروع.

جانب من أحد اللقاءات.

"حماية المستهلك" تحقق عدة مطالبات 
لشكاوى في التأمين والمطاعم والكهرباء 

رام الل���ه – "األي���ام": ق���ال د. ايهاب البرغوثي منس���ق وحدة 
الش���كاوى في جمعية حماية المس���تهلك في محافظة رام الله 
والبي���رة، ان الجمعية تلق���ت منذ اجازة عيد الفطر الس���عيد ما 
يزيد عن ثاثين ش���كوى متنوع���ة تركزت محاوره���ا حول آلية 
تعامل ش���ركات التأمين مع المؤمن، وح���وادث تلبك معوي في 
مطاعم، واسطوانات غاز متهالكة، وارتفاع رسوم تمديد المياه، 

ومطالبات على عداد سابق للكهرباء من حساب جديد.
وأوض���ح البرغوثي ان الجمعية قامت بمتابعة عدد من الش���كاوى 
الى جه���ات االختصاص ممثلة ب���وزارة الصحة بخص���وص التلبك 
المعوي في مطاعم، والى هيئة البترول بخصوص اسطوانات الغاز، 
الى وحدة الش���كاوى في هيئة سوق رأس المال بخصوص التأمين، 
وال���ى مجلس تنظيم قط���اع الكهرباء موض���وع الكهرباء، وتمكنت 
الجمعية من معالجة عدد من هذه القضايا، وتشبيك المشتكي مع 

جهة االختصاص، وال زالت بعض القضايا قيد المتابعة.
وأبدى البرغوثي اس���تغرابه من تمايز التعامل بين ش���ركات 
التأمي���ن التي تص���ر بعضها على رفض تركي���ب قطعة اصلية 
لمركب���ة المؤم���ن تأمينا ش���اما لدى الش���ركة واالص���رار على 
استخدام القطع المس���تعملة بالرغم من ان القانون ينص على 
حسم اس���تهاك عن كل عام 5% يدفعها المؤمن فرقًا والباقي 

تتكفل به الشركة على اساس تركيب قطعة اصلية. 

وش���دد على ض���رورة قيام مراق���ب قطاع التأمي���ن في هيئة 
س���وق رأس المال بمتابعة انفاذ التعليم���ات واالنظمة الناظمة 
بالتس���اوي في جميع الش���ركات وعدم اس���تفراد شركة معينة 

بقانون لذاتها.
وتعاطت الجمعية مع قضايا خطورة اس���طوانات الغاز المنزلي 
وعدم استرجاع اس���طوانات جديدة، خصوصا ان المواطن يحرص 
عل���ى االحتفاظ باس���طوانته الجدي���دة، ما يضط���ره للذهاب الى 
محطات تعبئة الغاز في الوقت الذي ال يلبي وكاء الغاز هذا االمر. 
وطالبت الجمعية جهاز الدفاع المدني الى االستمرار في حملة 
التش���ديد والمتابعة الت���ي يقومون بها ضد اس���طوانات الغاز 
المنزلي المتهالكة ومصادرتها حتى ال تبقى قنابل موقوته في 

المنازل وغيرها.
وطالب���ت الجمعي���ة هيئ���ة البت���رول بممارس���ة صاحياتها 
القانونية بمتابعة عمليات توزيع واس���تبدال اس���طوانات الغاز 

على قاعدة ضمان السامة العامة.
وشدد معتصم االش���هب امين صندوق الجمعية على ضرورة 
الزام محطات تعبئة الغاز ووكاء توزيع الغاز بنظام توزيع الغاز 
والمنظم لعمليات استبدال االسطوانات المتهالكة، خصوصا ان 
الجمعية تابعت هذه االجتماعات والمش���اورات اال أن ش���يئا لم 

يحدث حتى االن.

"القدس المفتوحة" و"اإلغاثة الزراعية" تستعدان 
لعقد مؤتمر حول آفاق تطوير الحركة التعاونية 

طولكرم - "األيام": أعلنت جامع���ة القدس المفتوحة واإلغاثة 
الزراعية عن اس���تعدادهما لعقد مؤتمر "الحركة التعاونية في 
فلسطين: الواقع وآفاق التطوير"، تحت رعاية وزير العمل مأمون 

أبو شها، ومحافظ طولكرم عصام أبو بكر.
وأوض���ح رئيس الجامع���ة د. يونس عم���رو أنَّ أهمية المؤتمر 
تتمث���ل في القيم الت���ي يمثلها العمل التعاون���ي، موضحا أنه 
مبدأ إنس���اني وديني، وهو فكر وأس���لوب حياة أساسه االعتماد 
على الذات والمس���اعدة المتبادلة والعمل مع���ًا واتحاد الموارد 
ا أنَّ ذلك االرتباط يكون اختياريًا 

ً
والقدرات بش���كل جماعي، مبين

لتحقيق المنافع والمصالح االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
التي من شأنها أن تسهم في تحسين ظروف معيشتهم.

وأكد عمرو أن "القدس المفتوحة" تعكف على متابعة القضايا 
التي تهم الفلس���طينيين وتخدمهم بأي شكل من األشكال عبر 
عقد مؤتمرات علمية قادرة على الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ 
والتطبي���ق على أرض الواق���ع، وهذا ينبع من مبدأ المس���ؤولية 

المجتمعية التي توليها الجامعة أهمية كبيرة.
وقال د. س���امة سالم مدير فرع جامعة القدس المفتوحة في 
طولك���رم، رئيس اللجن���ة التحضيري���ة، إن المؤتمر يهدف إلى 
التع���رف على واقع الحركة التعاونية، وأهدافها، ونش���اطاتها، 
وتطوره���ا في فلس���طين، ومعالج���ة التحديات والتش���ريعات 
والتمويل، إضافة إلى التجارب الناجحة في العمل التعاوني على 

المستوى المحلي واإلقليمي والدولي.
وبّين سالم أن المؤتمر يسعى أيضا إلى تحقيق تبادل الخبرات 
والمعارف والمعلومات بين المؤسسات التعاونية المشاركة في 
المؤتمر ذات العاقة بالعمل التعاوني، وتطوير س���بل التعاون 
بأش���كاله المختلفة بين فلس���طين والدول العربي���ة المتطورة 
ف���ي مجال العمل التعاوني والح���ركات التعاونية، باإلضافة إلى 
تفعيل دور الح���ركات التعاونية المحلية وتطبيقها على الواقع 

الفلسطيني.
وأض���اف: "نهدف أيضا من خ���ال هذا المؤتم���ر إلى الخروج 
بالسياس���ات وآلي���ات التنظيم القائمة على األدل���ة والبراهين، 
وإصاح قطاع التعاونيات في فلسطين، ونشر الوعي المجتمعي، 

وتعزيز الثقافة التعاونية في المجتمع الفلسطيني".
وأك���دَّ المدي���ر العام لإلغاث���ة الزراعية خليل ش���يحة أهمية 
الش���راكة مع جامعة القدس المفتوحة ف���ي مختلف المجاالت، 
ث���م وق���ع الطرفان عدًدا م���ن مذك���رات التفاه���م واالتفاقيات 
لتطوير بعض األعمال لخدمة قطاعات الزراعة والتنمية الريفية 

المس���تدامة، كان آخره���ا تنفيذ مؤتمر الحرك���ة التعاونية في 
فلسطين، الذي س���ينعقد في مدينة طولكرم بمشاركة عدد من 
الخبراء الفلس���طينيين في مجال التعاون وعدد من النشطاء في 
مجال العمل التعاوني في فلسطين، وسُيعَرض في المؤتمر عدد 
من التجارب الحية في مجال العمل التعاوني ضمن النماذج التي 

أشرفت عليها اإلغاثة الزراعية خال األعوام الماضية.
وذك���ر عميد البحث العلم���ي في جامعة الق���دس المفتوحة، 
رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر د. حس���ني ع���وض، أنَّ المؤتمر 
س���يغطي عدًدا من المحاور، أبرزها دور الحرك���ة التعاونية في 
التنمية المجتمعي���ة االقتصادية واالجتماعية، ودور القطاعين 
الخاص والحكومي في دعم الحركة التعاونية لتحقيق أهدافها 
التنموية، كما س���يقّيم واقع الحركات التعاونية الفلس���طينية 
مقارنة مع واقع العمل التعاوني في الدول المتقدمة، وسيتناول 
أيضا دور الجامعات في تطوير العمل التعاوني، ودور القوانين 
ومنظومة التشريعات التعاونية في رفع كفاءة العمل التعاوني، 
إضافة إل���ى دور التمويل والتعاونيات النس���وية في التمكين 
االقتص���ادي واالجتماع���ي للمرأة ف���ي فلس���طين، واالتحادات 
التعاونية والمؤسس���ات الداعمة في تنمي���ة الحركة التعاونية 

في العمل التعاوني.
وبّي���ن عوض أن المؤتمر يس���تهدف الجمعي���ات والمنظمات 
الخيرية التعاونية في فلس���طين، ومؤسسات المجتمع المدني، 
والباحثي���ن واألكاديميي���ن في المؤسس���ات التعليمية، وطلبة 
الدراس���ات العلي���ا ف���ي الجامعات، وق���ادة المجتم���ع المحلي، 
وكبار الموظفين ف���ي القطاع الحكومي، واتح���ادات الجمعيات 
والتعاوني���ات في فلس���طين، وذل���ك لك���ون التعاونيات إحدى 
أهم اآلليات االجتماعية المناس���بة لتحقيق أه���داف التنمية، 
واإلس���هام الفاعل في تعزي���ز دور األف���راد والمجتمع التي من 
الض���روري إعادة إنعاش���ها وتطويرها لزيادة مس���اهمتها في 

االقتصاد الوطني، وخاصة في اإلنتاج واالستثمار والتوظيف.
وأكد عضو اللجنة التحضيرية، مدير دائرة الضغط والمناصرة 
ف���ي اإلغاثة الزراعية منجد أبو جيش، أنَّ هذا المؤتمر س���يكون 
بداية تعاون بين مؤسس���ات المجتم���ع المدني والجامعات، من 
أجل تكامل األعمال األكاديمي���ة والبحثية مع التجارب العملية 
التي تش���رف عليها مؤسس���ات المجتمع المدني والمؤسسات 
القاعدية في الريف الفلس���طيني، ووعد بأن تستمر اإلغاثة في 
التركيز على قط���اع التعاونيات وتطويره لم���ا لهذا القطاع من 

أهمية كبرى في تطوير االقتصاد الفلسطيني.


