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»كهرباء القدس« تقدم تسهيالت لمشتركيها طيلة الشهر الفضيل
القدس المحتلة - الحياة االقتصادية - أعلن رئيس 
مجل��س إدارة ش��ركة كهرب��اء محافظ��ة الق��دس 
يوسف الدجاني، أن مجلس اإلدارة اتخذ قرارًا امس 
بتقديم تس��هيالت للمشتركين في مختلف مناطق 
االمتياز طيلة شهر رمضان المبارك مراعاة للظروف 

االقتصادية.
وأضاف الدجاني أن هذا القرار الذي اتخذته الشركة 
يأت��ي ف��ي إط��ار ح��رص مجل��س اإلدارة وإدارتها 
التنفيذية على مواصلة الخدمة لمشتركيها، وأيضًا 
مراع��اة لظروفهم االقتصادي��ة الصعبة، خصوصًا 
خالل الشهر الفضيل الذي تزداد فيه التزامات األسر 

الفلسطينية. 
وبه��ذه المناس��بة المباركة؛ توجه يوس��ف الدجاني 
باس��م مجلس اإلدارة وم. هش��ام العم��ري المدير 
الع��ام للش��ركة بالتهنئ��ة والتبريكات م��ن القيادة 
الفلس��طينية، وعلى رأسها فخامة الرئيس محمود 
عباس، ودولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد اهلل، ومن 
جميع أبناء ش��عبنا، وكافة المشتركين والموظفين 
ونقابة العاملين في الشركة بشكل خاص، وعموم 
العالمين العربي واإلس��المي بش��كل ع��ام بحلول 
ش��هر رمض��ان المب��ارك، آملي��ن م��ن اهلل العل��ي 
القدير أن يتقبل طاعاتهم وصالح أعمالهم ويعيده 
عليهم باليمن والبركات. وأكد الدجاني أن الش��ركة 
تحرص كل الحرص على أن يكون الش��هر المبارك 
ش��هرًا يس��تطيع في��ه المواطن أن يمارس ش��عائر 
الش��هر الفضيل في أج��واء من التواص��ل والمحبة 
واألخوة، بعيدًا عن الممارسات الخارجة عن أخالقيات 
وقيم الش��هر المب��ارك، والمتمثلة في تخلف بعض 
المشتركين عن الدفع وتس��ديد الفواتير، أو سرقة 

التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات.
وأشاد الدجاني بجهود إدارة الشركة وكافة الموظفين 
والعاملين والطواقم الفنية والهندس��ية التي دأبت 
عل��ى العم��ل ليال ونه��ارا، لخدمة المش��تركين في 
مختلف المدن والقرى والمخيمات، وسعيها إلى توفير 
التيار الكهربائي دون حدوث أية أعطال فنية، وبذل 
كافة الجهود الالزمة لصيانة ش��بكات الكهرباء؛ من 
أجل عدم ح��دوث انقطاع للتيار الكهربائي في ظل 
األوضاع االقتصادية الصعبة التي يعاني منها شعبنا.
وثمن الدجاني وقوف كافة المؤسسات الرسمية وغير 
الرسمية والمش��تركين في مختلف مناطق االمتياز 
إل��ى جانب الش��ركة في محنتها الحالي��ة، مؤكدًا أن 
»ش��ركة كهرب��اء محافظة القدس تتعه��د بتقديم 
أفض��ل الخدمات على الرغم من أي ظرف يمكن أن 
تم��ر به، مواصلة إنارة الش��وارع في مدينة القدس 
والمدن األخرى، حفاظًا على األجواء الرمضانية التي 

اعتاد المواطنون عليها خالل شهر رمضان.
بدوره بين العمري أن الطواقم الفنية في الش��ركة 

انته��ت م��ن أعم��ال التزيين ف��ي ش��ارعي الزهراء 
وصالح الدين في القدس إضافة إلى تزين ش��وارع 
م��دن رام اهلل وبيت لحم أريحا احتفاء بحلول ش��هر 
رمضان المبارك، باإلضافة إلى تركيب مظلة كبيرة 
للمواطنين قرب الحاجز العسكري في محافظة بيت 
لحم للتخفيف عن الصائمين والمصلين معاناة طول 
االنتظار عل��ى الحاجز في ظل أجواء الصيف الحارة 

خالل الشهر الفضيل.
وطالب العم��ري كافة المش��تركين المتخلفين عن 
الدف��ع إلى المس��ارعة ف��ي دف��ع فواتي��ر الكهرباء 
المتراكم��ة وتس��ديد ديونهم، ع��ن التعديات على 
الش��بكات وس��رقة التيار الكهربائي، وانتهاز بركة 
ش��هر رمضان، للحد من الس��رقات المحرمة شرعًا 
وقانونًا،مشيرًا أن مفهوم التعاون والتكاتف والنهي 
عن ما هو محرم شرعًا وقانونًا يأتي في صلب غايات 

شهر الصيام المبارك.
كما دعا العمري كافة المشتركين إلى اتباع الممارسات 
الصحيحة التي تهدف إلى الترشيد في استهالك التيار 

الكهربائي واالس��تخدام األمث��ل والصحيح لألجهزة 
الكهربائي��ة في المن��ازل وأماكن العمل، خاصة في 
ه��ذه األجواء الح��ارة من الصيف، وأيض��ًا مع حلول 
الش��هر الكريم، األمر الذي يزي��د من الضغط على 
شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة، آماًل أن 
ينعم المش��تركون في هذا الش��هر والذي تكثر فيه 
المناس��بات االجتماعية، وصلة الرحم بخدمة التيار 
الكهربائي دون أية أعطال أو انقطاعات، نتيجة ألية 

سرقات أو تعديات.
وفي إطار الخطط التطويرية التي تنفذها الشركة 
ف��ي مختل��ف مناط��ق امتيازه��ا لالرتق��اء بخدمات 
الكهرباء عبر توظيف التكنولوجيا لخدمة المشتركين 
أوضح العمري أن الشركة مستمرة استبدال العدادات 
التقليدية بعدادات ذكية في مختلف مناطق امتيازها، 
بهدف التس��هيل عل��ى المش��تركين وتوفير الوقت 
والجهد في الحصول على الخدمة األفضل، حيث تم 
استبدال نحو 84595 عداد في جميع مناطق االمتياز، 

منذ بداية عام 2011 حتى اليوم.

مجلس إدارة »اإلسالمي الفلسطيني« 
الجديد يعقد أول اجتماعاته

رام اهلل - الحياة االقتصادية - عقد مجلس 
إدارة البنك اإلسالمي الفلسطيني امس في 
مقر البنك في رام اهلل أول اجتماع لمجلس 
اإلدارة الجديد الذي تم تعيينه خالل اجتماع 
الجمعية العامة العادي الذي عقد في ش��هر 
نيسان الماضي، حيث ترأس االجتماع وأداره 
معال��ي ماه��ر المص��ري، رئي��س مجلس 

اإلدارة.
وتش��كل مجل��س اإلدارة الجديد بعضوية كل 
من الشركة اإلس��المية الوطنية لالستثمارات 
بس��تة مقاع��د ومؤسس��ة إدارة وتنمية أموال 
اليتامى بمقعد واحد وثالثة أعضاء مستقلين 
وممثل عن صغار المس��اهمين ليصبح بذلك 

عدد أعضاء مجلس اإلدارة 11 عضوا.
وقال ماهر المصري رئيس مجلس إدارة البنك 
اإلس��المي الفلس��طيني إن المجل��س الجديد 
يضم خبرات مصرفية ومالية مميزة من شأنها 
أن تس��هم في نمو أعم��ال البنك بما ينعكس 
على أرب��اح وحقوق المس��اهمين والمودعين 
وكافة عم��الء البنك، مضيف��ًا أن هناك مهاما 
عديدة تنتظر مجلس اإلدارة الجديد على رأسها 
تطوير سياس��ات البن��ك بما يضمن توس��عه 
وانتش��اره وتقديم��ه لخدمة مصرفي��ة راقية 
تالئ��م متطلبات الجمهور واحتياجاته ومتابعة 
الخطة االس��تراتيجية التي تم رس��مها للبنك 

حتى العام 2020.
وأكد المصري أن صفقة االستحواذ التي نفذتها 
الشركة اإلسالمية الوطنية لالستثمارات شهر 

آذار الماضي بش��راء أسهم صندوق االستثمار 
الفلسطيني في البنك، لن تغير من طبيعة عمل 
البنك أو ش��خصيته المستقلة، كونه مؤسسة 
مالي��ة مصرفي��ة وطني��ة قائمة عل��ى تقديم 
خدم��ات مصرفي��ة بصيغة إس��المية، ويتمتع 
بهيئ��ة رقاب��ة ش��رعية من أهم الش��خصيات 
المتخصصة بالصيرقة والتمويل اإلس��المي، 
وأن تعام��الت البن��ك ومعامالت��ه ومنتجات��ه 
وخدماته متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 
اإلس��المية، الفتًا إلى أن هذا االستحواذ يمثل 
دلي��ال على نجاح البنك ومس��تقبله المهم مما 
دفع بالمس��تثمرين الفلس��طينيين لالستثمار 
فيه ومما يس��اهم في تمتين موقعه بش��كل 
أكبر بين المصارف الفلس��طينية بشكل عام 

واإلسالمية بشكل خاص.
وتم��ت خ��الل االجتم��اع مناقش��ة ع��دد م��ن 
المواضي��ع تناولت اهم ما يس��تجد من أعمال 
البنك والوضع الراهن في فلسطين وتأثيراته 
على االقتصاد الوطني بش��كل عام، كما تمت 
مناقشة التقرير المالي والتقرير اإلداري للبنك 
كما في 30/4/2018، وغيرها من البنود على 

جدول األعمال.
وفي ختام االجتماع قام معالي ماهر المصري 
بتكريم أعضاء مجلس اإلدارة المستقيلين كل 
من مازن سنقرط و د.محمود أبو الرب مشيدًا 
بالجهد الكبير والمؤثر الذي قاما به في سنوات 
عضويتهما ومش��اركتهما االس��تراتيجية في 

أعمال المجلس ولجانه المتخصصة.

االحتفال بافتتاح موسم البطيخ شمال غزة
ش��مال غزة - الحي��اة االقتصادية - نف��وذ البكري 
- احتفل��ت وزارة الزراع��ة ام��س بافتت��اح موس��م 
البطي��خ من خالل اختيار االراضي الزراعية القريبة 
م��ن المناط��ق الحدودي��ة ببل��دة بيت الهيا ش��مال 
غ��زة بمش��اركة العديد م��ن ممثل��ي وزارة الزراعة 

والمزارعين.
واكد المهندس ابراهيم القدرة ممثل وزارة الزراعة 
انه تم اتباع المزيد من االجراءات واستخدام االشتال 
المطعمة لحماية محصول البطيخ من امراض التربة 
والفطريات وغيرها مش��يرا ان المساحة المزروعة 
بالبطي��خ تبل��غ 6 االف دونم منها 60 % في ش��مال 
غزة بواقع 4 االف دونم ومن المتوقع اال يقل االنتاج 
عن 60 الف طن وستساهم هذه الكمية في خفض 

اسعار البطيخ لهذا العام.
واضاف ان التوسع الرأسي واتباع التقنية ساهم في 
تقليل المس��تلزمات الزراعية الت��ي لديها اثر بيئي 
س��يء والتركيز من خالل ذلك على الزراعات االمنة 
مش��يرا ان الزراع��ات االمنة ادت ال��ى تصدير مئات 
االطنان من االصناف الى اس��واق الضفة واسرائيل 
والمحيط العربي حيث تم في العام الماضي تصدير 
30 الف طن م��ن المنتجات الزراعية في حين بلغت 
الكمي��ات المصدرة منذ بداي��ة العام الجاري 12 الف 
ط��ن. واوضح الق��درة انه تم اخذ عينات عش��وائية 
من مساحات البطيخ وتحليلها خارج غزة وتم التأكد 
من عدم وجود أي اثار للمبيدات الزراعية مشيرا الى 
التنسيق الدائم مع القطاع الخاص واصحاب المشاتل 
واللجنة الدولية للصليب االحمر والجمعيات الزراعية 
للنهوض بالواقع الزراعي وتطعيم االشتال وحماية 

المنتج��ات م��ن االم��راض والفطريات للمس��احات 
المزروع��ة التي تصل الى 170 الف دونم وذلك في 
اطار دعم التنمية الراسية وزراعة االشتال المقاومة 

لألمراض المختلفة.
م��ن جانبه ثمن ع��ز الدين الدحن��ون رئيس بلدية 
بي��ت الهي��ا كافة الجه��ود الداعمة لقط��اع الزراعة 
سيما وان المزروع ابدع في الصمود والثبات واالنتاج 
خاصة في المناطق الحدودية وذلك من اجل الحفاظ 
على االرض وتوفير الس��لة الغذائية من المحاصيل 

المختلفة.
ام��ا الم��زارع مرع��ب المس��لماني فق��ال »للحي��اة 
االقتصادي��ة« انه تملك 45 من الدونمات المزروعة 
بالبطي��خ ويواجه م��ع غيره م��ن المزارعين العديد 

م��ن المخاطر واطالق النار من قوات االحتالل وذلك 
تقرب االرض من الجدار االسرائيلي مشيرا انه يعمل 
ف��ي االرض منذ اكثر من 20 س��نة حيث إن االرض 

مملوكة للعائلة.
اما بالنسبة لألمراض التي قد تعترض البطيخ فقال 
إنه��ا ترتبط باألم��راض التي تصيب االش��تال مثل 
فيزاروا وغيرها ويتم االستعانة بجهات االختصاص 
للتغل��ب على ذلك موضح��ا ان اس��عار البطيخ لهذا 
الع��ام تتالءم مع الوضع المعيش��ي ويتم تس��ويق 
منتجات��ه عبر التج��ار حيث إن كل صن��دوق يحتوي 
على 400 كيلو يباع ب�450 شيقال فيما يلجا البعض 
الى التس��ويق بطريقته الخاصة س��واء عن طريق 
البسطات او المحال الخاصة ببيع الخضار والفواكه.

جامعتا القدس المفتوحة وأغادير المغربية تختتمان مؤتمرًا 
حول االتجاهات الحديثة في إدارة وتنمية الموارد البشرية 

رام اهلل - الحي��اة االقتصادي��ة - اختتمت كلية 
العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة القدس 
المفتوحة وكلية العلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعي��ة ف��ي جامع��ة اب��ن زه��ر أغادير 
والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات 
ومختبر القانون والمجتمع أمس، مؤتمرًا علميًا 
دوليًا مشتركًا حول االتجاهات الحديثة في إدارة 
وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات العامة 
ومؤسس��ات األعمال في إطار الجودة والتميز، 
وذلك ف��ي رحاب جامعة ابن زه��ر أغادير في 

مدينة أغادير بالمملكة المغربية. 
وأكد المشاركون ضرورة وضع وتبني مؤشرات 
واضح��ة لكل وظيفة من وظائف إدارة الموارد 
البش��رية، وإعطاء االهتمام الكافي بالدورات 
التدريبية للعاملين القدامى والجدد، واالهتمام 
بتوجيه الموظفين الجدد إلى أعمالهم الجديدة، 
واالهتم��ام بالجوان��ب االجتماعي��ة في عالقة 
المؤسسة مع العاملين، ومعالجة اشكالية غياب 
الوعي باألهمية االستراتيجية للعنصر البشري 
في تحقيق التطور والتقدم للمؤسسات، حيث 
إن هذا األمر يؤدي الى انعكاس��ات سلبية على 
هذه المؤسسات ويجعلها تعاني من مشكالت 
كبي��رة ت��ؤدي إلى تعمي��ق وتعظي��م أزماتها، 
وهذا األم��ر يتطلب تدخ��الت إصالحية فاعلة 
من الجهات المختصة إليجاد الحلول المناسبة. 
بالتحفي��ز  المش��اركون باالهتم��ام  وطال��ب 
المعن��وي والتحفي��ز الم��ادي ضم��ن منظومة 

متكامل��ة تهدف إل��ى تعزيز الرض��ا الوظيفي 
وال��والء التنظيمي ل��دى العاملي��ن، وضرورة 
االهتم��ام بجميع عناصر وجوان��ب جودة حياة 
العمل ونشر ثقافة األداء المؤسسي المتميز، 
وتش��جيع العاملي��ن على تقدي��م المقترحات 
التي تحقق التطوير المؤسس��ي وتعزز األداء 
المؤسس��ي، واالهتم��ام بوج��ود أدل��ة العمل 
والوصف الوظيفي في جميع المؤسسات، وأن 
تكون هذه األدلة واضحة ومحدثة، واالهتمام 
بتحقي��ق الحوكمة في إجراءات التوظيف منعا 
للفس��اد اإلداري، وتحقيق��ا للعدال��ة والنزاهة 
والش��فافية ضمن منظوم��ة متكاملة للحكم 

الرشيد.
وكان المؤتمر افتتح بحضور ممثل أ.د.رئيس 
جامع��ة الق��دس المفتوح��ة الدكت��ور مروان 
درويش نائب رئيس الجامعة للشؤون اإلدارية، 
وممث��ل أ.د.رئي��س جامع��ة ابن زه��ر أغادير 
األس��تاذ الدكت��ور عب��د الحميد مص��دق نائب 
الرئي��س المكل��ف بالبحث العلم��ي، والدكتور 
يوس��ف أب��و ف��ارة رئي��س اللجن��ة العلمي��ة 
للمؤتم��ر، والدكت��ور الحس��ين الرامي رئيس 
اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وبحضور ممثلي 
المؤسس��ات الحكومية والمحلية والمؤسسات 
الش��ريكة والداعمة لهذا المؤتم��ر، وبحضور 
أعض��اء هيئ��ة التدري��س والباحثي��ن وطلبة 
الدراس��ات العليا والمهتمي��ن بموضوعات هذا 

المؤتمر. 

نابلس - الحياة االقتصادية - رومل شحرور 
الس��ويطي - اختتم��ت ليل��ة أم��س األول 
فعاليات المعرض الثاني للتطوير العقاري 
الثان��ي بنابلس، بعد أربعة أيام متواصلة 
من التوافد الش��عبي والنخبوي إلى أرض 
المعرض في حرم جامعة النجاح الوطنية 
)المعهد الكوري(، والذي تحول الى عرس 
اقتصادي، حسب تأكيدات غالبية من حضر 

المعرض.
وكان المع��رض افتت��ح قبل ذلك رس��ميا 
بع��دة اي��ام تح��ت رعاي��ة الدكت��ور رامي 

الحمد هلل رئيس مجلس الوزراء وبرعاية 
ماس��ية من دار العم��ارة والراعي الذهبي 
ت��وب س��يرفس، وبحض��ور ع��دة وزراء 
ومس��ؤولين. وقد أش��اد المهندس محمد 
الشنار رئيس جمعية المطورين العقاريين 
بنج��اح المعرض، وايصال فكرة رس��الته 
للسنة الثانية على التوالي، رغم الظروف 
المحيط��ة بفض��ل تضافر جه��ود اللجنة 
التحضيرية ودعم كل المؤسسات الرسمية 
واالهلية وأعضاء الجمعية وتفاني الجهة 
المنفذة، وهي شركة ديارنا الدارة الحدث.

وق��ال إن حوالي اربعين ش��ركة ش��اركت 
في المع��رض، جميعه��ا ذات صلة وثيقة 
بالقطاع العق��اري وقدمت عروضا مغرية 
للجمه��ور الزائر، كما أجرت تش��بيكا بين 
بعضها، وساهمت في إبراز الوجه االيجابي 
للعاملي��ن في القطاع العق��اري مما يعزز 
جهوده��ا نحو عملية البن��اء والتعمير في 

الوطن.
من جانبه اعتبر مهند الرابي المدير العام 
لشركة ديارنا الدارة الحدث المنفذ لفعالية 
المعرض ان نجاحا فائقا تم تحقيقه على 

مدار كل ايام المعرض وسيكون لنتائجه 
انعكاسات في الفترة المقبلة، نظرا لالثر 
الذي احدثه سواء بالثقافة العامة التي تم 
ايصالها عبر فكرة المعرض اوال، والحراك 
التجاري واالقتصادي لالس��تثمار من هذا 
القطاع. وأضاف أن نابلس عاش��ت عرسا 
اقتصاديا حتى قبيل انطالقة شرارة اقامة 
المعرض، وهذا يبرهن عليه حجم واعداد 
المشاركين والزوار من مستويات عليا، الى 
جانب شرائح مختلفة من الجمهور المحلي.

وقال جهاد ابو عيش��ة رئيسة ادارة شركة 

ارزاق ان شركته شاركت للمرة الثانية في 
معرض التطوير العقاري وقدمت عروضا 
مغري��ة للزوار، الى جان��ب ابرزت مميزات 

وطبيعة عملها في مجال العقار والبناء.
وق��ال ناصر الش��كعة من ش��ركة اصول 
للتس��ويق العق��اري واح��د المش��اركين 
بالمعرض انه ناجح بكل ما تحمله الكلمة 

ويبقى يحقق نجاحا متواصال.
وتخل��ل المع��رض ورش��ات ومحاض��رات 
متنوع��ة قدمه��ا العدي��د م��ن الش��ركات 
المشاركة القت حضورا ونقاشا مستفيضا.

اختتام فعاليات 
المعرض الثاني 
للتطوير العقاري 

الثاني بنابلس

»النقل والمواصالت« تشارك بالدورة »24« للطيران المدني في الرباط 
رام اهلل - الحياة االقتصادية - شارك وزير النقل والمواصالت المهندس سميح 
طبيلة ورئيس سلطة الطيران المدني الفلسطيني م. ناصر أبو شربك في الدورة 
ال24 للجمعي��ة العامة للهيئة العربية للطيران المدني المنعقدة في العاصمة 
المغربي��ة الرب��اط، في الفترة م��ا بين 10-9 أيار الجاري، وبمش��اركة 20 دولة 
عربية، تحت رئاسة دولة الكويت. وأشاد الوزير طبيلة بالجهود المبذولة بانعقاد 
الدورة الرابعة والعشرين للطيران المدني، شاكرا كل من وقف إلى جانب دولة 
فلسطين أثناء اللقاء متمنيا التوفيق والنجاح للقائمين عليها والمنتخبين خاللها.

ارتفاع صافي دين عام األردن 3.3 % في الربع االول 
عمان - رويترز - ارتفع صافي الدين العام المستحق على األردن في 
الربع األول من العام بنسبة 3.3 بالمئة إلى 26.28 مليار دينار )37 
مليار دوالر( مقارنة مع 25.4 مليار دينار في نهاية 2017.وأظهرت 
اإلحصاءات المنشورة على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية امس 
أن صافي الدين الداخلي لألردن في نهاية مارس آذار الماضي بلغ 
14.43 مليار دينار والدين الخارجي 11.84 مليار دينار.تبلغ نس��بة 
صافي الدين العام األردني 91.4 بالمئة من الناتج المحلي االجمالي.


