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اإلدارة األميركية تحث الكونجرس على رفع سقف الدين االتحادي 
 رويتــرز- حــث وزيــر الخزانــة األمريكــي ســتيفن منوتشــين 
الكونجرس يوم امس على رفع ســقف الدين االتحادي قبل أن 
يغادر المشرعون واشنطن في عطلتهم الصيفية وذلك لتفادي 
زيادة تكلفة الفائدة على دافعي الضرائب أو مخاوف في األسواق 
بشأن تخلف محتمل عن السداد.وأبلغ منوتشين لجنة االعتمادات 
الفرعية في مجلس الشيوخ أن الحفاظ على الجدارة االئتمانية 
للواليات المتحدة أمر له «أهمية قصوى» وأن الواليات المتحدة 

يجب عليها أن تدفع فواتيرها في مواعيدها.

النحاس يسجل أعلى سعر في عامين مع تقييد الصين لواردات الخردة
رويترز- ارتفعت أســعار النحاس للجلسة الرابعة امس مسجلة 
أعلى مســتوياتها فيما يزيد على عاميــن بفعل التوقعات لنمو 
اقتصــادي قوي في الصيــن وأنباء عن قيام بكين بفرض قيود 

على واردات الخردة وهو ما يزيد الطلب على النحاس المكرر.
وارتفعت عقود النحاس القياسية تسليم ثالثة أشهر في بورصة 
لندن للمعادن 0.7 بالمئة إلى 6270 دوالرا للطن بعدما المست 
في وقت ســابق 6400 دوالر مسجلة أعلى مستوياتها منذ مايو 

أيار 2015.

خبراء يوصون بضرورة تنظيم الجوانب القانونية والتشريعية ودعم التعاونيات في المناطق «ج»

«القدس المفتوحة» و«اإلغاثة الزراعية» تنظمان مؤتمر «الحركة التعاونية في فلسطين.. الواقع وآفاق التطوير»
طولكرم– الحياة االقتصادية- مراد ياسين- شدد المشاركون 
فــي مؤتمر «الحركــة التعاونية في فلســطين...الواقع وآفاق 
التطوير»، على ضرورة تنظيم الجوانب القانونية والتشريعية 
لعمــل التعاونيــات الزراعية بحيــث تجعلها أقــل اعتماداً على 
البرامج األجنبية، وتحويلها إلى عمل اجتماعي فلسطيني من 
خالل توضيح جوانب االســتفادة التي يمكن أن تقع من خالل 
التعــاون بيــن القطاع العــام في الدولة والقطــاع الخاص في 
المجتمع والمزارع الفلسطيني، ودعم التعاونيات في المناطق 

«ج».
وعقــد المؤتمر في  جامعة القدس المفتوحة وجمعية اإلغاثة 
الزراعية، يوم أمس، في طولكرم برعاية وزير العمل د. مأمون 
أبو شــهال، ومحافظ طولكرم اللواء عصــام أبو بكر، وحضره 
نائب رئيس الجامعة للشــؤون األكاديمية أ. د. ســمير النجدي 
ممثالً عن رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ود. محمد بريغيث 
نائب رئيــس مجلس إدارة اإلغاثة الزراعية، وأ. خليل شــيحة 
مدير عام اإلغاثة الزراعية، والسيد إبراهيم أبو حسيب رئيس 
الغرفة التجارية، ود. ســالمة ســالم مدير فرع جامعة القدس 
المفتوحة في طولكرم، ود. سليمان خليل عضو مجلس أمناء 
جامعة القدس المفتوحة، ورؤســاء الفــروع، وعمداء الكليات، 

ومديري المراكز والدوائر.
وقال اللواء عصام أبو بكر في افتتاح المؤتمر، إن فخامة رئيس 
دولة فلسطين أبو مازن كان داعماً للعمل التعاوني وللمؤتمرات 
التي تســهم في تنمية هذا العمل، مشيراً إلى أهمية المؤتمر 

الذي يهدف إلى تطوير واقع العمل التعاوني في فلسطين.
 وتابع أبو بكر: «يحمل المؤتمر بعداً اقتصادياً تنموياً للمساهمة 
في التخفيف من ارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب 
والباحثيــن عن العمل، وإن الوعي التعاوني يمارســه شــعبنا 
الفلسطيني فكراً وأسلوباً منذ قديم الزمان لدعم صموده في 

وجه االحتالل».
بدوره قال نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية أ. د. سمير 
النجدي في كلمة ألقاها نيابة عن رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو، الذي لم يتمكن من الحضور النشغاالته: إن أ. د. يونس 
عمرو يتمنى أن يحقق هذا المؤتمر أهدافه، ألنه يأتي انطالقاً 
مــن إيمان جامعة القدس المفتوحة بالشــراكة مع القطاعات 
الحكوميــة والعامة والخاصة لتحقيــق التنمية االجتماعية في 
فلســطين، ذلــك أن المؤتمر منبثق عــن اتفاقية التعاون بين 

الطرفين.
وشدد أ. د. النجدي على أن الجامعة تدرك الدور الذي يمكن أن 
تلعبه التعاونيات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني؛ فهي 
عنصر أساسي من عناصر التنمية االقتصادية والتمكين، وإن 

العمل التعاوني ذو جذور عميقة في ثقافة أبناء شعبنا ويعزز 
صموده في وجه سياسات االقتالع اإلسرائيلية.

  وأكد أن جامعة القدس المفتوحة هي جامعة الكل الفلسطيني، 
منتشرة في كل ربوع الوطن من رفح إلى جنين، وها هي اليوم 
وبعد حصولها على اعتراف وزارة المعارف اإلســرائيلية تقدم 
خدماتها للطلبة في الداخل الفلسطيني، وثمة عدد ال بأس به 
يــدرس اآلن في فروع الجامعة كافة، وتحديداً الفروع الواقعة 

شمال الوطن.
  وقال النجدي إن الجامعة تتبنى التعليم اإللكتروني الذي أصبح 
منتشراً على مستوى العالم، وقد حصلت الجامعة على العديد 
من الجوائز العالمية في هذا المجال، وها هي اليوم تستقبل 
طلبــة امتحان الثانويــة العامة «اإلنجاز» وبمقــدوره أن ينهوا 

دراستهم في أقل من أربع سنوات.
 من جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية، رئيس فرع الجامعة 
بطولكرم د. ســالمة ســالم، إن المؤتمر يعقد بشراكة واعية 
ت نهجاً فــي الريادة واإلبداع  بين مؤسســة علمية خطت وخطّ

والتميز فــي مجال العلــم والتعليم والمســؤولية االجتماعية 
وهــي «القــدس المفتوحــة»، وجمعية أمدت شــريان الوطن 
بالبذل والعطاء لتحقيق العدالة والتنمية للفئات المهمشة وهي 

اإلغاثة الزراعية.
وأوضح د. سالم أن القدس المفتوحة واإلغاثة الزراعية ارتأتا 
عقد هذا المؤتمر تأكيداً على أهمية الحركة التعاونية والعمل 
الجماعي في التنمية االجتماعية واالقتصادية، ما يعود بالنفع 
والفائــدة على أكبر شــريحة في المجتمع الفلســطيني، حيث 
اســتقطبت اللجنــة العلميــة للمؤتمر الباحثين على مســتوى 
فلســطين والعالــم العربي لرفده باألبحــاث واألوراق العلمية 
البناءة، وقد قبلــت (10) أبحاث في صميم الفكرة بعد تحكيم 

علمي موضوعي.
وأوضــح أيضاً أن األبحــاث تتناول التحديات التــي تواجه واقع 
قطاع التعاون في فلسطين، وسبل دعم هذا القطاع وتطويره 
وتحفيز المشــاريع الصغيرة التي تســعى للنهوض بالطبقات 
الفقيــرة، شــاكراً كل من أســهم في إنجاح هــذا المؤتمر من 

اللجنة العلمية إلى اللجان والمؤسسات العاملة في الوطن وفي 
محافظة طولكرم.

من جانبه، قال نائــب رئيس مجلس إدارة اإلغاثة الزراعية د. 
محمــد بريغيث، إن المؤتمر جزء مــن معركة الصمود والبناء، 
فجــذور العمــل التعاونــي في فلســطين عميقة فــي تجربة 
المواطن الفلســطيني وممارساته، وكان لها دور أساسي في 
النهــوض بواقــع الفئــات المختلفة على امتــداد رقعة الوطن 
بمواجهة اإلجراءات اإلســرائيلية الهادفة القتالعه من جذوره، 

فقد أصبحت الحركة التعاونية أداة للتنمية السياسية أيضاً.
وبين د. بريغيث إنه في ظل زيادة عدد المشاريع الصغيرة في 
فلسطين التي تشكل (%96) من اقتصاد فلسطين، وفي ظل 
ضعف آليات الســوق والتعثرات الكبيرة في أنماط االســتهالك 
وتقدمها على أنماط اإلنتاج، يؤكد الحاجة لقطاع تعاوني فعال.

وأشار د. بريغيث إلى أن األزمات االقتصادية العالمية أثبت أن 
االقتصاديات الصغيرة ذات القاعدة العريضة كانت أكثر قدرة 
على مواجهة الهزات، ما يعني أن التعاونيات تســهم في دعم 

االقتصاد الفلسطيني بشكل أفضل من أية دعائم أخرى.
من جانبه، رحب ممثل وزير العمل يوسف الترك بالحضور باسم 
وزير العمل الذي اعتذر عن عدم تمكنه من المشاركة في هذا 
المؤتمر الذي تزامن مع أشغال تتعلق بالحكومة، مبرقاً التحية 

ألهلنا الصامدين المرابطين في القدس.
وبيــن أن التعاون ظاهرة اجتماعية قديمة، فاإلنســان يتعاون 
مع اآلخرين لتحقيق ما يصبو إليه، وإن القطاع التعاوني الذي 
تديره وزارة العمل من خالل اإلدارة العامة يعد من القطاعات 
االجتماعية واالقتصادية المهمة، نظراً لدوره في توفير فرص 

العمل والحد من البطالة والفقر وتحقيق األمن الغذائي.
وأوضح أن هذا القطاع يســهم في التصدي إلجراءات االحتالل 
المتمثلة في مصادرة األراضي، واالستيالء على اآلبار، وفرض 
حواجز على الصادرات والــواردات المتعلقة باإلنتاج الزراعي، 
وجــدار الفصل العنصري، واقتالع األشــجار، ومنــع البناء في 
المناطــق (ج)، وهو قطاع يحظى باهتمام من الحكومة، لبناء 
قطــاع تعاوني منتج وريادي مســتقل بذاته.وبيــن أن اإلدارة 
العامة للتعاون بدأت بسن قوانين خاصة بالتعاون تسهم في 
تطوير هذا القطاع انطالقاً من تشخيص التحديات والصعوبات 
ومحاولة تجاوزها. ثم شكر جامعة القدس المفتوحة واإلغاثة 
الزراعية على عقد هذا المؤتمر البحثي الذي يهدف إلى تطوير 
قطاع العمل التعاوني في فلســطين، مشيراً إلى أنه المؤتمر 
النوعي األول حول واقع التعاونيات، متمنياً من القائمين على 
المؤتمــر أن يزودوا جهات االختصــاص، وخاصة وزارة العمل، 

بنتائج وتوصيات المؤتمر لجعلها حيز التنفيذ والتطبيق.

االحصاء: ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- أفاد الجهاز المركزي 
لالحصاء أن أســعار تكاليف البناء للمباني السكنية 
في الضفة الغربية ســلجت ارتفاعاً طفيفاً نسبته 
%0.05 خالل شهر حزيران 2017 مقارنة بشهر أيار 
2017، إذ ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء 
للمباني الســكنية إلى 103.68 مقارنة بـ 103.63 

خالل الشهر السابق (سنة األساس 2013=100).
على مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار 
كل مــن مجموعة تكاليــف وأجور العمــال ارتفاعاً 
طفيفاً بنسبة %0.07، ومجموعة استئجار المعدات 
بنســبة %0.06، ومجموعة الخامات والمواد األولية 
بنســبة %0.04 خالل شــهر حزيران 2017 مقارنة 

بالشهر السابق.
وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية 
في الضفة الغربية* ارتفاعاً نســبته %0.11 خالل 
شــهر حزيران 2017 مقارنة بشــهر أيار 2017، إذ 
ارتفع الرقم القياسي ألسعار تكاليف البناء للمباني 
غير السكنية إلى 103.74 مقارنة بـ 103.62 خالل 

الشهر السابق (سنة األساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، أفاد االحصاء  
أســعار كل مــن مجموعة الخامات والمــواد األولية 
سجلت ارتفاعاً بنســبة %0.14، ومجموعة تكاليف 
وأجور العمال بنســبة %0.07، ومجموعة اســتئجار 
المعدات بنســبة %0.04 خالل شهر حزيران 2017 

مقارنة بالشهر السابق.
وســجلت أســعار تكاليف البناء لمبانــي العظم في 
الضفــة الغربية* انخفاضاً طفيفــاً مقداره 0.04% 
خالل شهر حزيران 2017 مقارنة بشهر أيار 2017، 
إذ انخفض الرقم القياســي ألســعار تكاليف البناء 
لمباني العظم إلى 101.65 مقارنة بـ 101.69 خالل 

الشهر السابق (سنة األساس 2013=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار 
مجموعــة الخامات والمواد األولية انخفاضاً مقداره 
%0.19، كما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات 
انخفاضاً طفيفاً مقداره %0.01، بينما سجلت أسعار 
مجموعــة تكاليــف وأجــور العمال ارتفاعاً نســبته 
%0.12، خالل شــهر حزيران 2017 مقارنة بالشهر 

السابق.
وســجلت أســعار تكاليف إنشــاء الطــرق بأنواعها 
المختلفــة فــي الضفة الغربيــة* ارتفاعاً نســبته 
%0.44 خالل شهر حزيران 2017 مقارنة بشهر أيار 
2017، إذ ارتفع الرقم القياسي العام ألسعار تكاليف 
الطرق إلى 107.53 مقارنة بـــ 107.07 خالل الشهر 

السابق (شهر األساس كانون أول 2008=100).
وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار 
كل مــن مجموعة تكاليــف وأجور العمــال ارتفاعاً 
بنســبة %1.69، ومجموعة تكاليف تشغيل معدات 
وصيانة بنسبة %0.54، ومجموعة الخامات والمواد 

األولية بنســبة %0.39، كما سجلت أسعار مجموعة 
استئجار المعدات ارتفاعاً طفيفاً نسبته %0.06 خالل 

شهر حزيران 2017 مقارنة بالشهر السابق.
وسجل المؤشر العام ألسعار تكاليف إنشاء شبكات 
المياه في الضفة الغربية* ارتفاعاً نســبته 0.31% 
خالل شهر حزيران 2017 مقارنة بشهر أيار 2017، 
إذ ارتفع المؤشر العام ألسعار تكاليف شبكات المياه 
إلــى 111.33 مقارنــة بـــــ 110.99 خالل الشــهر 
السابق (شهر األساس كانون ثاني 2010=100). 

وعلى مستوى شبكات المياه، سجل الرقم القياسي 
ارتفاعاً نسبته %0.49، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 
114.85 مقارنة بـــــ 114.29 خالل الشهر السابق 

(شهر األساس كانون ثاني 2010=100).
على مستوى خزانات المياه، سجل الرقم القياسي 
انخفاضاً مقداره %0.13، إذ انخفض الرقم القياسي 
إلــى 103.59 مقارنــة بــــــ 103.73 خالل الشــهر 

السابق (شهر األساس كانون ثاني 2010=100).
وســجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المجاري في 
الضفة الغربية* ارتفاعاً نسبته %0.59 خالل شهر 
حزيران 2017 مقارنة بشــهر أيار 2017، إذ ارتفع 
الرقم القياســي إلى 108.75 مقارنة بـــــ 108.12 
خالل الشــهر السابق (شهر األســاس كانون ثاني 

.(100=2010

جودة الصورة المميزة في أجهزة تلفاز QLED تعزز تجربة عشاق ألعاب الفيديو 
رام اهللا- لطالمــا كانــت جــودة الصورة في 
طليعة األشــياء التــي يركز عليها عشــاق 
منصات ألعاب الفيديو، حيث تعتبر مســألة 
رؤية المســتخدم لألشياء في الصورة التي 
أمامــه من المســائل الحساســة بالنســبة 
لمحبي األلعاب. والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا، ما مدى أهمية الجودة العالية للصورة 
في أجهزة التلفاز بالنســبة لالعب الفيديو؟ 
ونحن نؤكد أنها تمثَل عنصر أساسي يمكنه 
تغيير شكل ونوع تجربة االستخدام واللعب 

بشكل كامل.
يشــهد ســوق ألعــاب الفيديو فــي منطقة 
الشــرق األوسط نمواً أســرع من المتوسط 
العالمــي وبحســب الدراســة التــي أجرتها 
مؤسســة «Strategy& « مــن المتوقــع أن 
ترتفع قيمة هذه السوق لتصل إلى حوالي 
4.4 مليار دوالر بحلول العام 2022. وبحسب 
دراســة جامعية حديثة، فــإن 4 من كل 10 
اشخاص من سكان المنطقة يلعبون ألعاب 
الفيديو، وكلَما كان الشــخص أصغر ســناً، 
فإنه يمارس األلعاب بشكل أكبر. على سبيل 
المثــال، وبحســب العديد من االســتبيانات 
فــإن من المرجح أن يمــارس نحو %43 من 
األشــخاص الذيــن تتــراوح أعمارهــم بين 
18-24 عاماً و٪30 من األشــخاص بين 25 

إلى 34 عاماً و%17 من األشــخاص بين 35 
إلى 44 عاماً، إضافة إلى ٪6 من األشخاص 
الذين تتراوح أعمارهم بين 45 ســنة وأكثر 

ألعاب الفيديو بشكل أسبوعي.
وعندما يشــتري المستخدمون لعبة فيديو، 
فإن أحد العوامل المؤثرة في عملية الشراء 
هو جودة ودقة الرســومات الموجودة فيها. 
وبالتالي، يســتمر الالعبون باالعتماد على 
جــودة الصورة لتجربة اللعب الشــاملة في 
التلفزيون. وتعــوض جودة الصورة العالية 
فــي جهــاز التلفــاز، اليــوم، كافة أشــكال 
االنخفاض في دقة إطارات العرض، إضافة 
إلى منع عرقلة تجارب المســتخدمين. وقد 
أحدثــت أجهــزة التلفــاز المتطــورة تقنيــاً، 
اليوم، ثورة في تجربة مشاهدة المستخدم، 
حيث توفر مستويات ســطوع تباين مميزة 
وديناميكية ودقة عالية باستخدام تكنولوجيا 

.quantum dot العرض النقطي
وتعزز الميــزات الفريدة التي تمت إضافتها 
من رغبــة االعبيــن باقتناء أجهــزة التلفاز 
الحديثة ال ســيما أولئــك الذين يبحثون عن 
تجربة مشاهدة مميزة مع جودة ألوان معززة 
ومســتوى تباين عالٍ وزاوية رؤية شــاملة. 
ويمكن للمســتخدمين االستمتاع بكل هذه 
المزايــا والحصــول على تجربة اســتخدام 

رائعــة مع جهــاز تلفــاز QLED الجديد من 
سامســونج، الذي يدشــن عصر جديد من 
 Q التميــز واإلبــداع بفضل جــودة الصورة
Picture التــي يوفرهــا. تتميز أجهزة تلفاز 
QLED من سامســونج بتكنولوجيا عرض 
نقطي مبتكــرة وإطار معدني جديد وحجم 
ألــوان بنســبة ٪100 مــع زاوية مشــاهدة 
محســنة وتصميم ال حدود لــه بزاوية 360 

درجة، ما يتيح لعشــاق األلعاب االســتمتاع 
بتجربة لعــب متكاملة ومميزة ومشــاهدة 
أدق التفاصيل بألوان ومســتويات ســطوع 

ال مثيل لها.
 QLED وتمنــع أحــدث تقنيــات جهاز تلفــاز
ظهــور أي عيوب في صــورة العرض نتيجة 
ممارسة األلعاب لفترة طويلة. باإلضافة إلى 
ذلك، يتيح التلفاز الجديد لالعبين االستمتاع 

بدرجة ألــوان غنية ومتكاملة بشــكل دائم 
حتى في مشــاهد األلعاب الالمعة التي عادة 
مــا تؤثر على حدة األلوان في أجهزة التلفاز 
األخرى. ومع احتوائه على مســتويات تباين 
عالية، يمكن للمســتخدم ممارســة األلعاب 
ليالً أو نهاراً دون الحاجة للقلق حول مستوى 
السطوع الذي سيبقى مثالياً وسيزداد فقط 
عند الحاجة، كما تتيح المشاهدة المثالية من 
كافة الزوايا للمستخدمين اللعب بكل سهولة 
مــع األصدقاء.وتعتبــر أجهزة التلفــاز اليوم 
جانبــاً مهماً من التصميــم العام للديكورات 
الداخليــة للمنازل، حيــث أصبحت على نحو 
متزايــد عنصراً أساســياً يضيــف مزيد من 
الجمــال على أثــاث المنزل. ومــن هنا، فقد 
ركزت سامســونج على ابتــكار تلفاز جديد 
 Q Style بتصميم مميز عبر إضافة خاصية
ليتجــاوز من خاللها تلفــاز QLED المفهوم 
العــام لجميع أجهزة التلفاز الســابقة. يقدم 
تلفاز QLED حلوالً مبتكرة لعشــاق األلعاب 
لكونه مناســب تماماً للمســاحات المفتوحة 
في بيوتهم، فضالً عن إمكانية دمجه بشكل 
طبيعــي في البيئة المحيطة. ويتميز الجهاز 
بإمكانية تثبيتــه على الجدار وعدم ترك أي 
مســاحات، بحيث يمكن لالعبين االســتمتاع 
بزوايــا مشــاهدة مثاليــة تناســب تصميم 

منازلهم. ويمكن لالعبين االستمتاع بمشاهد 
نابضــة بالحياة بدون أي حــواف زائدة حول 
شاشــة العرض ما يجعلهم يعيشون تجربة 
لعب متكاملــة وكأنهم يلعبون بأنفســهم.

وال تقتصــر المزايا التي يقدمها جهاز تلفاز 
QLED لمحبــي ألعــاب الفيديــو على جودة 
الصورة فحســب، حيث يسمح جهاز التحكم 
عن بعــد الخاص بالجهــاز لالعبين التحكم 
بكافــة األجهــزة المتصلة عبر جهــاز واحد. 
التــي  الجديــدة   Q Smartتقنيــة وتســهم 
يقدمها تلفاز سامسونج في تمكين الالعبين 
من تعزيز تجربتهم واالســتمتاع بممارســة 
ألعابهم المفضلة على الشاشة الكبيرة من 
 QLED خالل بثها مــن الكمبيوتر إلى تلفاز
دون الحاجة إلى أجهزة ألعاب إضافية. ويمكن 
لالعبيــن الذيــن يبحثون عن ألعاب سلســة 
عالية الســرعة االستمتاع بألعاب الكمبيوتر 
الخاصة بهم على تلفاز QLED عبر تطبيق 
Steam Link، مــع دقة عالية ومعدل حركة 
يبلــغ 240 هيرتز لعرض المحتوى بشــكل 
سريع ومميز. باإلضافة إلى ذلك، توفر أجهزة 
تلفاز QLED من سامســونج باستمرار أقل 
معــدل كمون فــي اإلدخال مع قيــاس عدد 
المــرات بيــن 20 ميلي بالثانيــة و25 ميلي 

بالثانية عندما يتم تشغيل وضع األلعاب.

صندوق تطوير واقراض البلديات يعقد ورشة 
MDPIII تعريفية خاصة ببرنامج تطوير البلديات

رام اهللا- الحياة االقتصادية- افتتح وزير الحكم 
المحلــي رئيس مجلــس ادارة الصنــدوق د. 
حســين االعرج يــوم امس، ورشــة تعريفية 
ببرنامج تطوير البلديات المرحلة الثالثة وذلك 
بحضور ممثلين عن كافة البلديات في الضفة 
الغربية. وهدفت الورشة إلى تعريف البلديات 
بطبيعة المشــاريع، التي سيتم تنفيذها من 
خالل برنامــج تطوير البلديات فــي المرحلة 
الثالثة، من حيث آلية اختيار المشاريع، وطلب 
التمويــل وكيفيــة التعبئــة، باإلضافــة إلــى 
دراسة الجدوى االقتصادية للمشاريع، واآلثار 
البيئية واالجتماعية للمشــاريع، وكل ما يلزم 
من مرفقات، باإلضافة إلى مســؤوليات جميع 
األطراف في جميع مراحل تنفيذ المشاريع، علماً 
أن الصندوق خصص ما يقارب مبلغ 90 مليون 
يورو لدعم مشــاريع برنامج تطوير البلديات 
المرحلــة الثالثــة، والتــي تخــدم 144 بلدية 
في الضفة والقطاع.واســتهل األعرج كلمته 
بتوجيــه التحية والتقديــر ألهلنا في القدس 
الشريف، وأشاد بصمودهم واصرارهم على 
رفــض كافة اإلجراءات التــي يحاول االحتالل 

فرضهــا وإعــادة األوضاع في القــدس إلى ما 
كانت عليه، مؤكداً وقوف القيادة الفلسطينية 
وكافة أبناء شعبنا األبي إلى جانبهم وتقديم 
كافة أشكال الدعم والمساعدة لهم، وضرورة 
التفــاف كافــة الهيئات المحلية خلــف قرارات 
الســيد الرئيس فيمــا يتعلــق بالقدس.ودعا 
األعــرج كافــة الهيئات المحلية إلى ممارســة 
دورهــا الطبيعي في قيــادة المجتمع المحلي 
وتعزيز السلم األهلي وتقوية أواصر الترابط 
المجتمعــي في ظــل هذه الظــروف الصعبة 
التي تواجه أبناء شــعبنا، والقيام وبالشراكة 
مع القطــاع الخاص بتنفيذ مشــاريع تنموية 
اقتصادية محلية تســهم في تعزيز اإليرادات 
المالية ودعم االقتصاد الوطني بشــكل عام.

وأكــد األعرج أهمية برنامــج تطوير البلديات 
من حيــث انه «البرنامج الوطنــي األول الذي 
صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم 
المحلي نقلــة نوعية بحيث يهــدف الى دعم 
الهيئات المحلية لترتقي بأدائها ما سيساهم 
فــي االرتقاء بخدماتهــا كماً ونوعــاً وبالتالي 

تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني».


