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نمو اقتصاد روسيا 1.8 % في األشهر التسعة األولى من 2017
موســكو -رويترز - قالت وزارة االقتصاد الروســية امس إن 
اقتصاد البالد نما 2.4 بالمئة على أساس سنوي في سبتمبر 
أيلــول بعــد نمو بلــغ 2.7 بالمئة في أغســطس آب.وعدلت 
الوزارة أيضا نمو الناتج المحلي اإلجمالي لشــهر أغسطس 
آب بالرفع من 2.3 بالمئة في تقديراتها السابقة.وقالت وزارة 
االقتصاد في تقرير شهري إنه في األشهر التسعة األولى من 

2017 نما الناتج المحلي اإلجمالي 1.8 بالمئة.

إنفاق المستهلكين بأمريكا يرتفع في ايلول بأعلى وتيرة منذ 2009 
واشنطن -رويترز - سجل إنفاق المستهلكين في الواليات المتحدة 
أكبر زيادة في أكثر من ثمانية أعوام خالل أيلول، وهو ما يرجع 
إلى إقبال المســتهلكين في تكســاس وفلوريدا على اســتبدال 
الســيارات التــي دمرهــا الفيضان علــى األرجح لكــن التضخم 
األساســي ظــل ضعيفا.وقالــت وزارة التجــارة األمريكية اليوم 
االثنين إن إنفاق المستهلكين، الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط 
االقتصادي في الواليات المتحدة، زاد واحدا بالمئة الشهر الماضي. 

 Father Consulting) القدس المفتوحة» وشركة»
Ltd) لخدمات األعمال توقّعان مذكرة تفاهم

رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- وقعت 
جامعــة القــدس المفتوحة وشــركة 
 Father) فــاذر» لخدمــات األعمــال»
مذكــرة  أمــس،   ،(Consulting Ltd
 Chief ) برنامــج  لتنفيــذ  تفاهــم 
يســتهدف  الــذي   ،(People Officer
طلبة الســنتين الثالثــة والرابعة من 
كلية العلوم اإلداريــة واالقتصادية، 
المهتميــن بمجال الموارد البشــرية، 

لتطويرهم في هذا المجال.
«القــدس  عــن  االتفاقيــة  ــع  وقّ
المفتوحة» مســاعد رئيس الجامعة 
لشــؤون الطلبة عميد شؤون الطلبة 
أ. د. محمــد شــاهين، وعــن شــركة 
(Father Consulting Ltd) رئيســها 

التنفيذي حسن القاسم.
وحضــر التوقيع مــن الجامعة عميد 
كليــة العلوم اإلداريــة واالقتصادية 
د. يوســف أبو فــارة، مســاعد عميد 
شــؤون الطلبة إياد اشــتية، ومديرة 
دائرة العالقات العامة سالفة مسلّم. 
ومن الشركة مشرف المشروع طارق 
التميمي، ومنســقة المشروع بيروت 
مصلــح. ورحــب شــاهين بالحضور 
ونقل لهم تحيــات رئيس الجامعة أ. 
د. يونــس عمرو، وقــال إن «القدس 
توســيع  إلــى  تســعى  المفتوحــة» 

عالقاتهــا مع المؤسســات المختلفة، 
وذلك خدمةً للطلبــة والمجتمع على 
حد سواء، مبينا أن الجامعة تحرص 
على توقيع اتفاقيات قابلة للتطبيق 
وذات أهداف واضحة. وبين أيضاً أن 
«القدس المفتوحة»، التي تعد كبرى 
الجامعات الفلسطينية من حيث أعداد 
الطلبة واالنتشار، تتوزع فروعها في 
كل محافظات الضفة وقطاع غزة، ما 
يســاعدها في تقديم خدماتها ألكبر 

عدد ممكن من الفلسطينيين.
كمــا قدم شــاهين نبذةً عــن أحدث 
اإلنجــازات التــي حققتهــا الجامعــة 
على صعيــد الجوائز الدولية، وأعداد 

والتخصصــات  والمبانــي،  الطلبــة، 
والتدرييبــات  والــدورات  الجديــدة، 
التي تقدمها للطلبة خالل دراستهم 
وبعــد تخرجهم، حرصا على جســر 
الفجــوة بيــن المحتــوى األكاديمــي 
الــذي يتلقاه الطلبة، وما هو مطلوب 
منهــم أثنــاء انخراطهــم في ســوق 
العمــل بعــد تخرجهــم.  إلــى هــذا، 
شــكر الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
(Father Consulting Ltd) «القدس 
المفتوحــة» على تعاونهــا معها في 
تنفيــذ المشــروع، مبينا أن تشــعب 
فــروع الجامعــة وانتشــارها يجعلها 
مــن  لكثيــر  اســتراتيجيا  ا  شــريكً

الشركات والمؤسسات الفلسطينية، 
وأكد أن الشركة ستسعى إلى توسيع 
خدماتها ومشروعاتها المشتركة مع 
الجامعــة لتصل إلــى كل الفروع، ما 
يؤمن أكبر استفادة ممكنة للطلبة.

وقــدم القاســم نبذة عن الشــركة، 
مبينــا أنها تختــص بتقديم الحلول 
والمشــورة والخبــرة فــي القضايــا 
الحديثة المتعلقة بــاإلدارة والموارد 
البشــرية، موضحاً أن الشــركة هي 
األولى من نوعها على مستوى الوطن 

من حيث طبيعتها.
وقــال عميــد كليــة العلــوم اإلدارية 
واالقتصاديــة د. يوســف أبو فارة إن 
الكلية تعــد أكبر كليــة اقتصاد في 
الجامعات الفلســطينية، حيث تضم 
بتخصصاتهــا الســتة مــن (25-23) 
ألف طالب، مؤكدا أن الكلية ستقدم 
كل ما يلزم في ســبيل تحقيق أكبر 

استفادة ممكنة من هذه االتفاقية.
وأشــار أبو فارة إلى أهمية تشــكيل 
لجنــة مــن عمــادة شــؤون الطلبة، 
وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية، 
بنــود  تنفيــذ  لمتابعــة  والشــركة، 
االتفاقية، وللتغلب على الفجوة بين 
ما يدرسه الطلبة وما هو مطلوب في 

سوق العمل. 

«الكلية العصرية الجامعية» تحتفل بإطالق كتاب
«شرح قانون العمل الفلسطيني» للمحامي حسام عرفات

رام اهللا- الحياة االقتصادية-  احتفلت 
الكليــة العصرية الجامعيــة، امس، 
بإطالق كتاب «شــرح قانــون العمل 
الفلسطيني – دراسة مقارنة» لمؤلفه 
المحامي حســام عرفــات، المحاضر 
فــي قســم القانون فــي «العصرية 

الجامعية».
وحضــر حفل اإلطالق الذي أقيم في 
قاعــة المربية هيــام ناصــر الدين، 
بمقــر الكليــة العصريــة الجامعية-

مبنــى المحامي حســين الشــيوخي 
بــرام اهللا، عضوا اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، د. 
أحمد مجدالني، ود.واصل أبو يوسف، 
ونواب في المجلس التشريعي، ووكيل 
وزارة العمل سامر سالمة ممثالً لوزير 
العمل، وممثل منظمة العمل الدولية 
في فلسطين منير قليبو، ولفيف من 
ورئيس  والقانونييــن،  المســؤولين 
وأعضــاء مجلــس األمناء، وأســاتذة 
القانون وأعضاء الهيئة األكاديمة في 

«العصرية الجامعية» والطلبة.
واعتبــر د. أحمــد مجدالني في كلمة 
بالمناســبة، أن الكتاب دراسة مهمة 
وهي جهــد أكاديمي يســجل للكلية 

العصرية الجامعية.
وأكــد مجدالنــي أن قانــون العمــل 
الفلسطيني يعتبر من أفضل القوانين 
وأدقهــا، وأن جهــداً عظيمــا بذل في 
إعداده عند بدء العمل عليه قبل نشوء 
السلطة الوطنية الفلسطينية انطالقاً 
من الشقيقة تونس بمساعدة وزارة 
العمــل التونســية ومنظمــة العمل 
الدولية، وصــوال إلى اقراره من قبل 
المجلس التشريعي الفلسطيني في 

العام 2000.
وتطرق د.مجدالني إلى ثالثة محاور 
رئيسية عالجها القانون، وهي المرأة 
الثالثيــة، ولجنة  واللجنــة  العاملــة، 
األجور، إلى جانب التفتيش والصحة 

والسالمة المهنية، مشيرا إلى قانون 
العمل الفلســطيني تميــز من حيث 
منح مفتش العمل صفة «التوقيف» 
في حال ارتكاب المنشأة أية مخالفات.

ونــوه مجدالنــي إلى ضــرورة إجراء 
تعديــالت علــى بعض بنــود قانون 
العمــل، خاصــة بعــد اقــرار قانــون 

الضمان االجتماعي. 
وأعــرب رئيس مجلس أمنــاء الكلية 
العصرية الجامعية المهندس ســامر 
بتبنــي  اعتــزازه  عــن  الشــيوخي، 
«العصرية» لعديد اإلصدارت المهمة 
سواء لمحاضرين فيها أو من خارجها، 
وذلك فــي إطــارِ الفعــلِ األكاديمي 
 والثقافــي والبحثــي، الذي تســتمر
فــي تحقيقــه وتعميمه، انســجاماً 
مع فلســفتها ورســالتها األكاديمية 

الثقافية التنويرية.
واعتبر الشيوخي هذا اإلصدار إضافة 
العصريــة  الكليــة  لمكتبــة  نوعيــة 
الجامعيــة علــى وجــه الخصــوص، 
وللمكتبة الفلسطينية بشكلٍ عام، 
 وهو «بحــث علمي منهجي، اتســم
برصانــة البحــث وعمــقِ التحليــلِ 
وقدرة استشــرافية الفتــة، اعتماداً 

على خبرة محامٍ وجلد باحث وعمقِ 
مثقف ورؤية سياسي، فهذه الصفات 
جميعها بدت واضحةً في عملٍ بحثي 

متكامل».
وأكــد الشــيوخي أهميــة البحث في 
قانون العمل، باعتباره قضيةٌ مهمةٌ 
لشرائحِ شعبنا كافة، وبالتالي هناك 
حاجــةً ملحة لبحــث جــدي يتصدى 
 من قانون بت لهذه المهمة، «فما كُ
 مشــتتة على بحوث العمل اقتصر
واجتهــادات افتقــرت فــي كثيرٍ من 
والعمــلِ   المنهجيــة إلــى   األحيــان

المقارن».
ودعا الشــيوخي مؤسســات التعليمِ 
العالي الفلســطينية، إلى االضطالع 
بــدورٍ بحثــي، وأال يقتصــر دورها 
علــى التدريــسِ والتلقيــن، فالبحث 
هو مقياس في تقييمِ مستوى هذه 

المؤسسات.
من جهته، ثمن ســامر سالمة جهود 
فــي  الجامعيــة  العصريــة  الكليــة 
تطوير البحــث العلمي، مشــيرا إلى 
أن هذا الكتاب يشــكل اضافة نوعية 
لألدبيات التــي تناقش قانون العمل 
الفلسطيني، وهو يشكل مرجعا مهما 

للدارســين واألكاديمييــن، فــي ظل 
ندرة الدراســات التي تتنــاول قانون 
العمل رغم مضي نحو 17 عاما على 

اصداره.
كما أشار سالمة إلى أن أهمية الدراسة 
تنبع من كونها تلقي الضوء على أهم 
القرارات القضائية المتعلقة بقانون 
العمل، خاصة قرارات محكمة النقض 
الفلســطينية وغيرها مــن المحاكم 

الفلسطينية واألردنية.
بــدوره، دعا منيــر قليبو إلــى إعداد 
ملخص للكتــاب الذي يقــع في نحو 
460 صفحــة مــن القطــع الكبيــر، 
والشــباب  الخاص  للقطاع  لتوفيرها 
والجامعــات خاصــة في قطــاع غزة 
كخدمــة أكاديمية ووطنية تســتفيد 

منها القطاعات كافة.
واوضح مؤلف الكتاب المحامي حسام 
عرفات، أن تأليفه للكتاب إنما هو رد 
جميــل ألســتاذه المرحــوم المحامي 
د.حسين الشــيوخي مؤسس الكلية 
العصريــة الجامعية، الــذي أخذ بيده 
وحثــه علــى تأليف كتاب فــي قانون 

العمل وأدخل السلك األكاديمي.
وقــال في هذا الســياق إن: «الفضل 
الكبير لتأليف هذا الكتاب وما وصلت 
له أكاديميا إنما يرجع إلى األخ الراحل 
الشيوخي،  حسين  المحامي  الدكتور 
وأنتهز هذه المناسبة ألرد له الجميل».

وأشــار إلى أن من أهم أسباب تأليفه 
للكتــاب، النقــص فــي الشــروحات 
المتعلقــة بقانــون العمــل، وتوفير 
مرجــع اكاديمــي لطلبــة العصريــة 
الجامعية ولرجال القانون والقضاء. 

وكان د. حسن عبد اهللا رئيس منتدى 
العصرية اإلبداعي، الذي تولى عرافة 
الحفل، رحب بالحضور، مؤكدا أهمية 
أن تولي المؤسسات االكاديمية ممثلة 
بهيئاتهــا التدريســية أهمية قصوى 

للبحث والتطوير العلمي.

ضمن نشاطات مشروع األمن الغذائي

مركز البحوث الوطني الفلسطيني للبحوث 
الزراعية يفتتح موسم توزيع البذار على المزارعين 

جنيــن- الحياة االقتصادية- عاطف أبو الرب- 
احتفــل المركز الوطنــي للبحــوث الزراعية، 
ومؤسسة إيكاردا، أمس، بإطالق موسم توزيع 
البذار المحسن، ضمن نشاطات مشروع األمن 
الغذائي بالبلدان العربية / فلسطين، برعاية 
وزير الزراعة الدكتور ســفيان سلطان، وهذه 
البــذور هي خالصة أبحــاث تم تطويرها من 
قبل المركز الوطني. ومحمد شــحبري وكيل 
مساعد وزارة الزراعة، ود زياد فضة مدير عام 
المركــز الوطني للبحــوث الزراعية، ود. معن 
شقوارة عميد كلية الزراعة في جامعة القدس 
المفتوحة، والمهندس محمد عابد مدير محطة 
بيت قاد الزراعيــة، ومدير زراعة جنين أحمد 
عبــد الوهاب، وممثل إيــكاردا المهندس عبد 
اهللا العمري، ومدير زراعة طوباس المهندس 
مجدي عودة، ومديرة وحــدة العالقات العامة 
واإلعالم في المحافظة، ســناء بــدوي وكادر 
العاملين في مركز البحوث ومحطة بيت قاد، 

والمزارعين.
مــن جهته قــال د. زياد فضة نفتتح موســم 
زراعة المحاصيــل الحقلية التي تم اختبارها 
مــن قبل المركــز الوطني للبحــوث الزراعية 
وثبــت نجاحهــا، ونقــوم بعــرض العديد من 
أصناف الزيتون التي تدخل في عملية التصنيع 
الغذائــي فــي التخليل بأصنــاف جديدة ليتم 
اختبارهــا ونبــدأ بإضافة أصنــاف جديدة في 

عملية االنتاج.
وأوضــح فضة في ظــل الحاجة الماســة إلى 
تحســين األداء الزراعــي لمزارعــي الحبوب، 
ورفع انتاجية حقولهم من خالل إيجاد وتبني 
التقنيات الزراعية المالئمة، ونشــر األصناف 
المحســنة عالية اإلنتــاج، والتأقلم مع العمل 
على ضمان المحافظة على الموارد والمدخالت 

الزراعية المتوفرة والمحدودة.
فيمــا نقل مســاعد المحافظ القســام تحيات 
محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان، مشيدا 
بــدور المركز الوطني للبحــوث الزراعية في 
واالســتثمار  العلمــي  البحــث  أهميــة  إدراك 
فيــه ومواجهة تحديات التنميــة الزراعية في 
فلسطين، والعمل بجهد إضافي مشترك على 
تطوير عجلة القطاع الزراعية بكافة تنوعاته.

وفــي كلمــة وزارة الزراعــة قال الشــحبري: 
أخــذت الوزارة علــى عاتقهــا تحقيق مفهوم 
األمــن الغذائي ضرورة سياســية واقتصادية 
واجتماعيــة ووطنية، من شــأنها أن تســاهم 
بشكل شكل فاعل في تعزيز صمود اإلنسان 
الفلســطيني وتالحمه مع أرضــه، مؤكداً أننا 
لدينا القدرة البشرية التطبيق في هذا المجال.

وقــدم كل من محمــد العمري وســامح جرار 
عروض للمشــاريع التي يقــوم عليها المركز 
الوطنــي للبحــوث، والتجــارب والنتائــج التي 
توصلت إليها فرق البحث في المركز الوطني، 
ســواء بتطوير األصنــاف الزراعية، أو تطوير 
أنماط زراعة، أهمهــا الزراعة الحافظة، التي 
بدأ العمل عليها في عام 2013 بزراعة ثالثة 
دونمات، لتمتد المساحة ألكثر من ألف دونم.

كمــا تم عــرض ما تقوم به محطــة بيت قاد 
التابعــة للمركــز الوطني، خاصــة في مجال 
المواشي، وتحسين الســالالت، سواء بتوزيع 
كباش على المزارعين، أو بإتباع آليات التلقيح 
الصناعي لألغنام، بما يساهم بتحسين نوعية 

األغنام في القطيع.
هذا ونظم مركز البحوث حفل لتذوق مخرجات 
األبحــاث، خاصة في مجــال القمح ومنتجاته، 
واأللبان، والزيتون والزيت، في محاولة لمعرفة 
أكثر األصناف مالءمة للمواطن الفلسطيني.

القنصلية الفرنسية تزور مدينة أريحا الزراعية الصناعية 
أريحا-الحيــاة االقتصاديــة- اســتقبلت 
شــركة أريحــا لتطوير وإدارة وتشــغيل 
مدينة أريحا الزراعية الصناعية والهيئة 
العامــة للمــدن الصناعيــة والمناطــق 
الصناعيــة الحرة بالتنســيق مع مكتب 
فلســطين  لــدى  اليابانيــة  الممثليــة 
المستشار االقتصادي والتجاري فرانسوا 
إكســافير لــدى القنصليــة الفرنســية، 
والملحق التجاري نديم عصفور، كزيارة 
اولى من نوعها للمشــروع، التي هدفت 
للتعرف على أهم التطورات االقتصادية 
التي تشــهدها مدينــة أريحــا الزراعية 

الصناعية.
وكان باســتقبال الوفد الضيف الدكتور 
ماهــر غنيــم المنســق العام لمشــروع 
مدينة أريحا الزاعية الصناعية من المدن 

الصناعية والمناطــق الصناعية الحرة، 
والمهنــدس خالــد العملــة، والمهندس 
طاهــر دنــدون مديــري العمليــات من 
الطــرف الحكومي،  نصر عطياني مدير 
عام شركة تطوير مدينة أريحا الزراعية 
الصناعية، ومكتــب الممثلية اليابانية 

لدى فلسطين.
ورحب أعضاء المدينة الزراعية الصناعية 
فالمونــد  فرانســوا  الضيــف  بســعادة 
إكسافيير، شــاكرين اهتمامه بمشروع 
مدينة أريحا الزارعية الصناعية وزيارته 
لــه، مؤكدين ومقدريــن دور الحكومة 
الفرنســية للتنمية الدولية وعملها في 
فلســطين وخصوصا مدينــة بيت لحم 

الصناعية
وقــدم أعضــاء مدينــة أريحــا الزراعية 

الصناعيــة عرضــا شــامال عــن طبيعة 
الزراعيــة  اريحــا  مدينــة  المشــروع 
الصناعية،تاريخه، خدماته ورزمة الحوافز 
بالمســتثمرين  الخاصــة  االســتثمارية 
المحليين واألجانب، باالضافة الى طبيعة 

الصناعات التي يحتضنها
مــن جانب اخــر تم فتــح بــاب النقاش 
حول كيفية تحقيق التنمية المستدامة، 
وتذليل كافة التحديات والمعيقات التي 
تواجه المشــروع،. بحيــث تكمن أهمية 
المدينة الصناعية بإحداثها لنمو حقيقي 
في سلسلة اإلمداد وتوسيع في القاعدة 
اإلنتاجية لإلقتصاد الفلسطيني، وتنويع 
مصــادر الدخل، وتقليل نســبة البطالة 
المتنامية كل عام في فلسطين ما بين 

الخريجين الجامعيين الفلسطنيين.

ومــن جانبه أشــار فرانســوا بســعادته 
بالزيــارة، ولرؤيــة النجــاح الالفت الذي 
حققــه المشــروع بهــذا الوقــت الزمني 
االقتصادي للمدينة  والتطــور  القصير، 
ومصانعهــا. وابــدى اهتمامــه لنقــاش 
كيفية تحقيق التنمية المستدامة وتذليل 

كافة العقبات التي تواجه المدينة.
وفي نهاية الزيارة توجه الوفد في زيارة 
ميدانية لالطــالع على المصانع العاملة 
في المدينة الصناعية والتي شملت زيارة 
مصنع مستخلص ورق الزيتون (بالوليا) 
بإدارة الدكتور هيثــم الكيالي، ومصنع 
المســرى للصناعــات الغذائية وصناعة 
المشــروبات بإدارة األســتاذ فادي بكير، 
ومصنع وادي القمر بإدارة األستاذ ناجي 

مرداوي.  

غزة: متخصصون يبحثون تطوير استراتيجية 
تعزيز الصحة العامة والتوعية في قطاع المياه

غزة - وفا- عقدت ســلطة المياه، امس ورشة 
تشــاورية ضمت متخصصين من المؤسسات 
الوطنيــة والدوليــة واألكاديميــة في مجاالت 
التوعية الجماهيرية والصحة العامة والمياه، 
لبحث القضايا المتعلقة بتعزيز الصحة العامة 
والتوعية في قطاع الميــاه والصرف الصحي 
ضمــن برنامج إمداد غزة بالمياه المســتدامة 

الذي اعتمدته السلطة قبل أعوام.
ونظمت الورشــة في إطار دراسة تنفذ ضمن 
مشــروع وحدة تنسيق المشــاريع في سلطة 
المياه بتمويل من وكالة التنمية النمســاوية 
من خالل االستشــاري المحلي (أكنان)، وذلك 
لتطويــر اســتراتيجية تعزيز الصحــة العامة 
الميــاه،  قطــاع  فــي  المجتمعيــة  والتوعيــة 
وتشمل رســائل خاصة بالتوعية المجتمعية 
والجماهيرية. وتحدث في مســتهل الورشة، 
مسؤول مشروع الوحدة، م. مروان البردويل، 
الــذي تطــرق إلى الوضــع المائــي المتدهور 
في قطــاع غزة، مؤكداً علــى أهمية التكاتف 
والتعــاون بيــن كافة الجهات إلبــراز تداعيات 
هذه األزمة المتصاعدة وســبل الخروج منها، 
وذلك من خالل البرامج التي اعتمدتها سلطة 
المياه لتوفير مصادر مائية وتحسين الخدمات 
المقدمــة للمواطنيــن. وأشــار البردويل إلى 
أحدث التطورات بشــأن مشــاريع تحلية مياه 
البحــر التي ســتعزز مــن توفر ميــاه تتوافق 
مــع المعايير الدولية والفلســطينية، وكذلك 
مشروع محطة التحلية المركزية الذي يجري 
العمل بشــكل مكثف من أجل تنفيذه. إضافة 
إلى مشاريع معالجة المياه العادمة واستخدامها 
في الزراعة والري بما يحفظ الخزان الجوفي 

من االنهيار ويخفف من حدة التلوث، فضالً عن 
مشاريع أخرى تدعم في هذا االتجاه.

من جهتها، قالت مســؤولة الصحة العامة في 
المشروع ريم أبو شومر، إن العمل على هذه 
االستراتيجية جاء من أجل الخروج بتطبيقات 
عمليــة وفنيــة وإبداعيــة من شــأنها الخروج 
ببرنامــج لتعزيــز الصحــة العامــة والتوعية 
المجتمعيــة المتعلقــة بالميــاه، كما عرضت 
مخرجــات بعــض الدراســات المرجعية حول 
المياه والصحــة والتي تم تنفيذها بإشــراف 

وحدة تنسيق المشاريع بسلطة المياه.
بدوره، تطرق مسئول الفريق االستشاري د. 
مازن أبــو قمر إلى العناصر التي تتكون منها 
االســتراتيجية وآليــات العمــل، وخاصة فيما 
يتعلق بالرســائل المطلوبة والمركزة والتي 
مــن شــأنها توضيــح المواضيــع ذات العالقة 
وتطوير الوسائل التي تسهم في إنجاح هذه 
االســتراتيجية خالل الفترة القادمة، وخاصة 
مع تسارع وتيرة تنفيذ المشاريع المائية التي 
تعمل سلطة المياه على إنجازها بالتعاون مع 

الشركاء الدوليين والمحليين.
وخــالل النقاش، تطرق الحضــور إلى أهمية 
هذه االستراتيجية مطالبين بوضوح وتركيز 
الرسائل الموجهة لمختلف الجهات المستهدفة، 
وفتــح الباب أمام تطويرها بشــكل مســتمر 
خاصــة مع تشــعب هــذه األزمــة وتداعياتها 
على الصحة والبيئة والوعي والحياة اليومية، 
وهو ما يســتلزم اســتيعاباً أكبــر لالحتياجات 
واســتخدام األساليب المناسبة لالستجابة لها 
على المســتوى الزمانــي والمكاني واختالف 

الفئات المستهدفة.

وزارة االتصاالت تصدر تعليمات الموافقة 
النوعية ألجهزة االتصاالت

رام اهللا- الحياة االقتصادية-أصدرت وزارة 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات امس 
تعليماتها بشــأن الحصــول على الموافقة 
النوعية (اعتماد النوعية) ألجهزة االتصاالت 
بغرض االلتزام بالمعايير الدولية والمحلية 
المعتمدة من جهات االختصاص في تصنيع 
وإدخال واستعمال االجهزة في فلسطين. 

وأوضحت الوزارة أن هذه التعليمات تصدر 
بشكل دوري عن الوزارة ويتم تحديثها بما 
يتالئم والتطوارات المتسارعة فيما يتعلق 
باألجهزة ومواصفاتها، وشمتل التعليميات 
اجراءات وشروط الموافقة النوعية لألجهزة 
وحماية مســتخدميها والعاملين في مجال 
صيانتها اضافة الى ضمان استخدام الطيف 
الترددي وفقا لما هو مسموح في فلسطين.

وأضافــت أن التعليمات تأتــي أيضا للتأكد 
الراديويــة  االتصــاالت  أجهــزة  أن  مــن 
لــن تســبب تداخــل للموجــات أو اإلضرار 

بشــبكات االتصــاالت المرخصــة، وذلــك 
بهــدف التســهيل على الموردين للســوق 
والتجزئــة  الجملــة  وتجــار  الفلســطينية 
والمصنعين ســواء المحليــون او الدوليو ن 
الذيــن يرغبون بالحصول علــى الموافقة 

النوعية الفلسطينية ألجهزتهم.
وذكرت الوزارة أن التعليمات تشــمل اجراءات 
وشــروط الموافقة النوعية تتعلــق ببياناتها 
الفنيــة والتفصيليــة ومطابقتها للمواصفات 
التي تشــترطها الوزارة، بما يشمل أن تكون 
جديــدة حيث إن الــوزارة ال تصدر أي موافقة 
نوعية الســتيراد أو إدخال أجهزة مستعملة أو 

مجددة.
يذكــر أن اصــدار موافقــة نوعيــة ألجهــزة 
االتصاالت ال يعفي من استصدار التراخيص 
والموافقات الالزمة من قبل الوزارة والجهات 
والتشــريعات  للقانــون  وفقــا  العالقــة  ذات 

المعمول بها.


