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تقرير مدقق الحسابات المستقل

إلى السادة

الشركة األميركية للتأمين على الحياة

)شركة أجنبية عاملة(

فرع المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

تقرير حول القوائم المالية

الرأي
قمنا بتدقيق القوائم المالية للشركة األميركية للتأمين على الحياة )شركة أجنبية عاملة(ـ  فرع المناطق الخاضعة 
للســـلطة الوطنية الفلســـطينية والتي تتكون من قائمة المركز المالي كما في 31 كانون األول 2018، وكل من 
قوائم الدخل والدخل الشـــامل والتغيرات في حقوق المركز الرئيسي والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك 

التاريخ وملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
فـــي رأينا، إن القوائم المالية المرفقة تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، المركز المالي للشـــركة 
كما في 31 كانون األول 2018 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للســـنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير 

الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي
لقـــد قمنا بتدقيقنـــا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق. إن مســـؤولياتنا بموجب تلـــك المعايير موضحة في فقرة 
»مســـؤولية مدقق الحســـابات حول تدقيق القوائم المالية« في تقريرنا. إننا مســـتقلون عن الشركة وفق ميثاق 
قواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادر عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين 
القانونيين باإلضافة إلى متطلبات للسلوك المهني األخرى في المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية 
المتعلقة بتدقيقنا للقوائم المالية للشركة، وقد أوفينا بمسؤوليتنا المتعلقة بمتطلبات السلوك المهني األخرى. 

ونعتقد بأن بينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا.

فقرة توكيدية
نلفت االنتباه الى االيضاح رقم 12 حول القوائم المالية والذي يشـــير الى الوضع الضريبي للشـــركة للسنوات من 

1996 وحتى 2004 ومن العام 2005 وحتى تاريخه. إن رأينا غير متحفظ بخصوص هذا الموضوع.

مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة في إعداد القوائم المالية
ان االدارة مســـؤولة عن اعداد هذه القوائم المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
وتشـــمل هذه المســـؤولية االحتفاظ بالرقابة الداخلية التي تجدها االدارة مناســـبة لتمكنها من اعداد القوائم 

المالية بصورة عادلة خالية من اخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال او عن الخطأ.
عند اعداد القوائم المالية، ان االدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة مستمرة، واالفصاح 
حسبما يقتضيه الحال، عن المسائل المتعلقة باالستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي اال اذا قررت 

االدارة تصفية الشركة او ايقاف عملياتها، او انه ال يوجد لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.
ويعتبر القائمين على الحوكمة مسؤولين عن االشراف على طريقة اعداد التقارير المالية للشركة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق القوائم المالية
إن اهدافنـــا تتمثل بالحصول على تأكيد معقول فيمـــا اذا كانت القوائم المالية ككل خالية من أخطاء جوهرية، 
ســـواء كانت ناشـــئة عن احتيال او عن خطأ، وإصدار تقرير التدقيق الذي يشـــمل رأينا. ان التأكيد المعقول هو 
مســـتوى عال من التأكيد، وال يشكل ضمانة بأن تكشـــف دائما عملية التدقيق التي تمت وفقًا للمعاير الدولية 
للتدقيق اي خطأ جوهري في حال وجوده. من الممكن ان تنشأ األخطاء عن االحتيال او عن الخطأ، وتعتبر جوهرية 
بشـــكل فردي أو مجتمعة فيما اذا كان من المتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية المتخذة من المستخدمين 

بناًء على هذه القوائم المالية.
كجـــزء من عملية التدقيق وفقـــا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس االجتهاد المهني ونحافظ على الشـــك 

المهني طيلة فترة التدقيق، كما نقوم أيضًا:
بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في القوائم المالية، ســـواء كانت ناشـــئة عن احتيال او عن خطأ،   •
والتخطيط والقيام بإجراءات التدقيق بما يســـتجيب مع تلك المخاطـــر والحصول على أدلة تدقيق كافية 
ومناسبة توفر أساسا لرأينا. ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن 
الخطأ، حيث يشـــمل االحتيال على التواطؤ والتزوير والحذف المتعمـــد والتحريفات او تجاوز نظام الرقابة 

الداخلي.
بفهم لنظام الرقابة الداخلي ذو الصلة بالتدقيق من اجل تخطيط اجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،   •

ولكن ليس من أجل إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.
بتقييـــم مدى مالءمة السياســـات المحاســـبية المتبعة ومعقوليـــة التقديرات المحاســـبية وااليضاحات   •

المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
باســـتنتاج حول مدى مالءمة استخدام االدارة لمبدأ االســـتمرارية المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي   •
تم الحصول عليها، في حال وجود حالة جوهرية من عدم التيقن متعلقة بأحداث أو ظروف قد تثير شـــك 
جوهريا حول قدرة الشـــركة على االســـتمرار. وفي حال االســـتنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، 
يتوجـــب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلـــى االفصاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية، أو في حال 
كانت هـــذه االفصاحات غير كافية يتوجب علينـــا تعديل رأينا. هذا ونعتمد في اســـتنتاجاتنا على أدلة 
التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا، ومع ذلك قد تؤدي األحداث أو الظروف المســـتقبلية 

بالشركة الى التوقف عن القدرة على االستمرار.
بتقييم العرض االجمالي، لهيكل ومحتوى القوائم المالية، بما في ذلك االفصاحات، وفيما اذا كانت القوائم   •

المالية تظهر العمليات واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
نقـــوم بالتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق على ســـبيل المثال ال الحصر بنطاق وتوقيت التدقيق 
ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي خلل جوهري في نظام الرقابة الداخلي يتبين لنا من خالل تدقيقنا.

ان شريك التدقيق المصدر لهذا التقرير هو:
منذر البندك
رخصة رقم )114(
ديلويت اند توش )الشرق األوسط( ـ فلسطين
رام الله ـ فلسطين
28 شباط 2019

قائمــــــــــة )أ(
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

)شركة أجنبية عاملة(
فرع المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

قائمة المركز المالي

الشــركـــة األمــريكية للتـأمين عـلى الحــياة
)شركة أجنبية عاملة( فرع المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

قائمــــــــــة )ب(
الشركة األمريكية للتأمين على الحياة

)شركة أجنبية عاملة(
فرع المناطق الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية

قائمة الدخل والدخل الشامل

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد الوطني 

ان شركة يونس وشركاه لصناعة بالستيك والمسجلة لدى 

مراقب الشركات تحت الرقم 562154161 قد تقدمت إلينا 

بطلب تحويل رأس���مال الش���ركة من 100.000 دينار إلى 

350.000 دينار، وم���ن له اي اعتراض عليه مراجعة مكتب 

مراقب الشركات او مركز الشركة الرئيسي.
مكتب مراقب الشركات

دولة فلسطن

وزارة االقتصاد الوطني 

إعالن صادر عن مكتب مراقب الشركات

يعلن مكتب مراقب الشركات لدى وزارة االقتصاد 

الوطني أن شركة بسفلورا  للمشروبات والمسجلة 

لدى مراقب الش���ركات تحت الرقم 562577965 

قد تقدمت الينا بطلب تغيير اس���م الشركة من 

بسفلورا للمشروبات إلى بسفلورا لألثاث  المنزلي 

والمفروش���ات، ومن له اي اعتراض عليه مراجعة 

مكتب مراقب الشركات او مركز الشركة الرئيسي.

مراقب الشركات

وزارة االقتصاد الوطني

رام الله: لقاء طاولة مستديرة بمعهد "ماس" 
يناقش تفاقم االزدحام المروري في المدن

رام الل���ه - "األيام": عقد معهد أبحاث السياس���ات 
االقتصادية الفلسطيني "ماس"، أمس، في مقره برام 
الله لقاء طاولة مس���تديرة بعن���وان "تفاقم االزدحام 
المروري في المدن الفلس���طينية: اآلثار والتدخالت 
المطلوبة" ش���ارك فيه مدعوون م���ن القطاعين العام 

والخاص ومن ذوي االختصاص.
افتتح الجلس���ة رج���ا الخالدي، منس���ق البحوث في 
"ماس"، بكلمة تطرق فيها إلى خلفية سلسلة لقاءات 
الطاولة المس���تديرة وأهميتها في مناقشة القضايا 
االقتصادي���ة واالجتماعية المهم���ة وذات األولوية 

لصانع القرار الفلسطيني.
وأشار الخالدي إلى أن الهدف من هذه اللقاءات، هو 
تحليل تلك القضايا من مختلف الجوانب بمش���اركة 
مجموع���ة م���ن ذوي االختص���اص والخب���رة للخروج 
بتوصي���ات عملي���ة بش���أنها ووضعها ف���ي متناول 

صانعي القرارات والسياسات. 
وعرض د. سمير أبو عيشة من جامعة النجاح الوطنية 
ورقة حول خلفية الموض���وع أعدها لهذا اللقاء فيما 
قدم المداخالت الرئيسية كل من المهندس محمود 
خال���د الرئيس التنفيذي لمجل���س األعلى للمرور في 
وزارة النقل والمواصالت، والمهندسة جيهان متولي 
رئي���س قس���م اإلدارة العامة للتنظي���م والتخطيط 
العمران���ي ف���ي وزارة الحكم المحل���ي، والمهندس 
موس���ى جاد الله مدير عام الطرق في وزارة األشغال 

العامة واإلسكان.
في عرضه للورقة، بين د. أبو عيش���ة تضاعف عدد 
المركبات المس���جلة في الضفة حوال���ي ثالث مرات 
خ���الل العقد الماض���ي، فقد بل���غ الع���دد اإلجمالي 
للمركب���ات المس���جلة 324,228 مركبة الع���ام 2017 
مقارنة ب���� 77,584 مركبة العام 2007، بمعدل زيادة 

سنوية تبلغ %13.9.
وتجدر اإلش���ارة إلى أن المركبات الخاصة تش���كل 
79.3% م���ن إجمالي عدد المركبات المس���جلة العام 
2017. وتبلغ نسبة األس���ر التي لديها سيارة خاصة 
حوالي الثلث في الضفة الغربية، وترتفع هذه النسبة 
في مدينتي رام الله والبيرة لتصل إلى النصف، وقد 
بلغ معدل النمو السنوي للمركبات الجديدة المسجلة 
سنويًا في الضفة الغربية حوالي %18 )2007- 2017(.
وعزا الباحث األس���باب الرئيسية لالزدحام المروري 
في فلس���طين إل���ى جانب الع���رض، أي أنه���ا تعود 
إل���ى الزيادة المطردة في أعداد المركبات المس���جلة 
والعامل���ة عل���ى الطرق في س���ياق التحفي���ز المالي 
المتالك الس���يارات )تخفيض ضريبة الش���راء وتوفر 
التس���هيالت االئتمانية(، وجانب الطل���ب أو القدرة 
االس���تيعابية، أي محدودية س���عة ش���بكات الطرق 
والمواص���الت، كم���ا تنتج م���ن ضعف كف���اءة النقل 
الع���ام، وضعف تلبيته للطل���ب المتزايد على النقل، 
وعدم مالءم���ة مخططات المدن وهيكلية الش���بكات 
واإلج���راءات المتبع���ة، وع���دم إدارة أنظم���ة المرور 
والمواص���الت على الوج���ه المطل���وب، باإلضافة إلى 
المشاكل السلوكية المرتبطة بالسائقين أنفسهم. 

وفيما يتعلق باآلثار الناجمة عن االزدحام المروري، 
أش���ار الباح���ث ال���ى أن هدر الوق���ت والزي���ادة في 

اس���تهالك الوقود هي من أهم التكاليف الناش���ئة 
عن ذلك، مش���يرًا إلى دراس���ة أعدت حول ثالث نقاط 
ازدحام في إحدى م���دن الضفة الغربية والتي قدرت 
إجمالي الكلفة المتكبدة منها في سنة 2015 بحوالي 
2 ملي���ون دوالر، باإلضافة إلى اآلثار البيئية والصحية 

التي تؤثر سلبًا على البيئة.
م���ن جانبه، اش���ار خالد إلى الجه���ود الكبيرة التي 
بذلته���ا وزارة النقل والمواص���الت والمجلس األعلى 
للم���رور وهيئات الحكم المحلي وباقي الش���ركاء من 
اجل التخفي���ف من االزدحام الم���روري خصوصًا في 

مناطق االختناق المروري.
وأوض���ح خال���د أن المجل���س األعلى للم���رور وكافة 
الش���ركاء يس���عون إليج���اد حل���ول جذرية تس���هم 
بتخفيف مش���كلة االزدحام الم���روري، حيث أجريت 
عدة دراس���ات تش���خيصية لوضع الحركة المرورية 
في الضفة الغربية وتش���خيص أهم أسباب االزدحام 
الم���روري إضافة لتقديم حلول تس���هم من تخفيف 

هذه المشكلة.
بدوره���ا، أكدت متول���ي أّن مواق���ع المواقف داخل 
المدن تفاقم من مش���كلة االزدح���ام المروري، ودعت 
إلى إنشاء صندوق مستقل تخصص إيراداته لتوفير 

المواقف وتوسعتها.
فيما أش���ار جاد الل���ه إلى "تغييب قان���ون الطرق" 
ف���ي الضفة، حي���ث ال يتوفر تصني���ف محدد للطرق 
ومواصفاته���ا، وش���دد على االعت���داءات التي يقوم 
بها المواطنون على الطرق وعدم احترام الس���ائقين 
لقوانين المرور، فهذه الممارسات من شأنها مفاقمة 

مشكلة االزدحام المروري.
في النق���اش ال���ذي دار عقب تقدي���م المداخالت 
الرئيس���ية، أش���ار أحمد أبو لبن، مدير عام بلدية رام 
الله إلى الجهود المبذول���ة على صعيد البلديات من 
أجل التخفيف م���ن االزدحام المروري، على الرغم من 
قل���ة الموارد المادية المتاح���ة، حيث تم وضع خطط 
عل���ى المدى القري���ب والبعيد من اج���ل التعامل مع 
هذه المشكلة، تمثلت أول التدابير بإعداد الدراسات 
الفنية الالزمة لوفير 4 مجمعات رئيس���ية للمركبات 
عل���ى أطراف مدينة رام الله اعتب���ارًا من 2020، حيث 
س���يتم األخذ بعين االعتبار عوام���ل التكلفة والوقت 
ف���ي تهيئة هذه المجمعات، كما ش���دد على ضرورة 
وج���ود رادع قانون���ي قوي للحد م���ن مخالفة قوانين 

المرور. 
كما ناقش الحضور عددًا من المسائل المهمة ذات 
العالق���ة، تمحورت حول توفي���ر مواقف على مداخل 
المدن وليس في وس���طها واستعمال النقل الداخلي 
ما بين هذه المواقف ومرك���ز المدينة، باإلضافة إلى 
أهمي���ة رعاية مصالح المش���اة المدنيي���ن من خالل 

تحسين حالة األرصفة وتخصيصها للمشاة.
وأجمع الحض���ور عل���ى أن غياب ال���رادع القانوني 
وتطبيق القوانين السارية من خالل تفعيل وتكثيف 
دور شرطة المرور، يمكن أن تلعب دورًا كبيرًا في تزايد 
مش���كلة االزدحام المروري، وأن مثل هذه اإلجراءات 
قابلة للتنفيذ الفوري قبل التعرض لمسائل العرض 
والطلب األخرى التي قد تتطلب زمنا أكبر لمعالجتها.

عورتاني يدعو لتوسيع نموذج 
التعليم الزراعي في المدارس

رام الله - "األيام": دعا وزير التربية والتعليم العالي د. مروان عورتاني 
إلى توسيع نموذج التعليم الزراعي في المدارس.

ج���اء ذلك خالل جولت���ه التي ش���ملت مديرية تربية جن���وب نابلس 
وزيارت���ه لمدرس���ة بورين الثانوي���ة المختلطة واالط���الع على الدفيئة 
الزراعية ومش���اتل الصف الزراعي فيها، والتعرف على واقع انتهاكات 
االحت���الل المتواصلة بحقها، كما التقى طلبة الصف الزراعي واس���تمع 

آلرائهم حول التخصص.
وأش���اد عورتاني بجهود مديرية التربية وأس���رة المدرسة في توفير 
كافة المتطلبات الالزمة لتنمية مه���ارات الطلبة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ 
زي���ارات قريبة م���ع وزيرَي الحك���م المحلي والزراعة لالط���الع على واقع 

المدرسة واحتياجاتها.
ويضم الص���ف الزراعي طالبًا من ع���دة قرى محيط���ة ببورين، وتبذل 
المديرية والمدرس���ة وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي جهودًا 
لتطوي���ر هذا الصف وتزويده بكافة اإلمكانات المادية والمش���اغل بما 

يتوافق مع المنهاج المدرسي.
بدورهم، أطلع وفد المديرية والهيئة التدريس���ية عورتاني على واقع 
المديري���ة خاصة االنتهاكات المتكررة من قبل االحتالل بحق المدارس 
التابعة لها، مؤكدين أهمية توفر مدرسة زراعية متكاملة تخدم سكان 

المنطقة.
يذكر ان مدرس���ة بورين تق���ع على ارض مس���احتها 51 دونمًا، وأنها 
تتعرض باس���تمرار لمحاوالت الع���زل والمصادرة م���ن جيش االحتالل 
والمستوطنين، وانشأت وزارة التربية فرعا زراعيا في هذه المدرسة بما 

يضمن حماية األرض من اعتداءات االحتالل ومستوطنيه.

إطالق الفحوص العملية للمركبات 
في البلدة القديمة من الخليل

الخلي���ل - "األيام": أطلق وزير النقل والمواصالت عاصم س���الم، أمس، 

الفحوصات العملية للمركبات في البلدة القديمة من الخليل.

جاء ذلك خالل جولة قام بها س���الم ووف���دًا مرافقًا، أمس، في محافظة 

الخلي���ل، بحضور المحاف���ظ جبرين البكري ورئيس البلدية تيس���ير أبو 

سنينة، واللجنة األمنية والتنظيمية بالمحافظة وشرطة المرور، بغرض 

االطالع على واقع قطاع النقل والمواصالت بالمحافظة ومناقشة العديد 

من القضايا والمسائل ذات الصلة.

وأكد س���الم اس���تعداد ال���وزارة بكام���ل طواقمها للتع���اون والعمل 

المش���ترك لبناء قطاع نق���ل ومواصالت آمن ومتط���ور بالمحافظة وفق 

اإلمكانيات المتاحة، بحيث يكون قادرًا على تلبية احتياجات ومتطلبات 

المواطنين بالمحافظة.

وكان سالم اس���تهل جولته والوفد المرافق له، بزيارة مقر المحافظة، 

حيث بحث مع المحافظ، ومدير ش���رطة المرور العقيد ماهر الجيوس���ي 

وعدد من مس���ؤولي المؤسس���ات المحلية والمجتمع المدني جملة من 

المسائل أبرزها، الوضع المروري العام في المحافظة وبحث سبل التعاون 

المش���ترك للتخفيف من المشكالت واألزمات المرورية والتي تشهدها 

مراكز المدن في الفترات الصباحية والمسائية، وبحث ظاهرة المركبات 

المشطوبة وغير القانونية وآلية القضاء عليها بالتعاون مع شرطة المرور 

وكافة األطراف ذات العالقة، وأيضا مشكلة المركبات الخصوصية التي 

تعم���ل بأجر وتغليظ العقوبات الرادعة لوقف تعدياتها على المركبات 

العمومية، وتم اس���تعراض أيضا مجمل المش���كالت والمعيقات التي 

تعرقل حسن س���ير العمل وبحث الحلول المناس���بة لها وفق القوانين 

واألنظمة المعمول بها.

الكيلة تبحث عدة ملفات مع اتحاد 
المستشفيات الخاصة واألهلية

رام الل���ه - "األيام": بحثت وزيرة الصح���ة مي الكيلة مع اتحاد 
المستش���فيات الخاصة واألهلية عددًا من الملفات فيما يتعلق 
بالخدم���ات الت���ي تش���تريها الوزارة، وس���بل تعزي���ز التعاون 

والتكامل لخدمة المواطنين والمرضى والتخفيف عنهم.
جاء ذل���ك خالل اجتماع عقدته الكيلة، أمس، في مكتبها برام 
الله، مع رئيس اتحاد المستش���فيات الخاصة واألهلية ياسر أبو 

صفية، وممثلين عن االتحاد.
وقال���ت الكيلة: "إن العمل في القط���اع الصحي يجب أن يكون 
تكامليا، لتحقيق الغاية األسمى والهدف األكبر لهذه الحكومة 
وه���و خدم���ة المواطنين وتعزي���ز صمودهم، وتطوي���ر القطاع 

الصحي الفلسطيني بكافة مكوناته".
وأضاف���ت: نعم���ل على حصر جمي���ع الخدم���ات المقدمة في 

المستش���فيات الحكومية واألهلية والخاص���ة، والخدمات التي 
ال تتوف���ر فيها، لمحاولة س���د الفجوات وإدخ���ال الخدمات غير 
الموج���ودة، إضافة إل���ى ترتيب مل���ف التحوي���الت الطبية مع 

المستشفيات األهلية والخاصة.
وأش���ارت إلى أنه���ا تعم���ل حاليا عل���ى عقد اجتم���اع يضم 
ممثلين عن كافة المستش���فيات الحكومي���ة واألهلية والخاصة 
ومستش���فيات القدس، فيما استمعت وزيرة الصحة لمالحظات 
ومطال���ب المستش���فيات الخاص���ة واألهلية، فيم���ا أكد ممثلو 

االتحاد دعمهم لسياسات ورؤية الحكومة الفلسطينية.
بدوره، قال أبو صفية إن جميع المستشفيات األهلية والخاصة 
تقف دائمًا إلى جانب القيادة والحكومة والمواطنين، فنحن في 

نفس الخندق، وهدفنا تطوير القطاع الصحي.

رام الله: تكريم الفائزين بأفضل مبادرة 
فنية ثقافية حول »مكافحة الفساد«

رام الل���ه - "وف���ا": كرم���ت وزارة الثقافة بالتع���اون مع هيئة 
مكافحة الفساد، الفائزين والمشاركين في جائزة أفضل مبادرة 
فنية ثقافية في موضوع مكافحة الفساد، والتي شارك فيها 17 
مركزًا ومؤسس���ة ثقافية من الضفة والقطاع، في حفل أقيم في 

مقر جمعية الهالل األحمر الفلسطيني بمدينة البيرة، أمس.
وقال وزير الثقافة عاطف أبو سيف، "نقف كي نكرم الفنانين 
المش���اركين في هذه المس���ابقة الهامة، من أجل نش���ر الوعي 
العام حول مكافحة الفساد، للفن والثقافة دور كبير في الحياة، 
وللمثقف وللفنان دور أكبر في الدفاع عن األس���س النبيلة التي 
يتأسس عليها مجتمعنا، ونحن نصبو لمجتمٍع خاٍل من الفساد، 
يقف المثقف والفنان والفعاليات والمراكز الثقافية والعاملون 
في قطاع الثقافة، س���دًا منيعًا لتعميم ثقافة مكافحة الفس���اد 
وتعميم االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورفع مستوى 

الوعي والتثقيف".
وأضاف أبو س���يف ان "دورنا في وزارة الثقافة المش���اركة عبر 
الفنانين والرس���امين وش���ركائنا في قطاع���ات العمل الثقافي 
كالمراك���ز الثقافية المنتش���رة في المحافظات، من أجل نش���ر 

الوعي وزيادة الثقافة الوطنية من خالل هذه األعمال التي يعبر 
من خاللها الفنانون عن تطلعهم إلى مجتمع يخلو من الفساد"، 
مؤك���دا أن المجتمع���ات الت���ي تناضل للحرية ه���ي مجتمعات 

صالحة بطبعها ورافضة للفساد.
وش���دد على أهمية تعزيز التعاون بين وزارة الثقافة وهيئة 
مكافحة الفس���اد لنش���ر ثقافة الش���فافية والنزاهة وبناء جيل 

جديد يدرك حقوقه وواجباته.
ب���دوره، قال رئي���س هيئة مكافحة الفس���اد رفيق النتش���ة 
إن الهيئة تس���عى لتعزي���ز تعاونها مع مختلف المؤسس���ات 
الثقافية والنس���وية واإلعالمية والتربوي���ة والرياضية، لتعزيز 
ثقافة النزاهة والشفافية، مؤكدا أن أبواب الهيئة مفتوحة أمام 

الجميع للتعاون.
ودعا جميع المختصين للمش���اركة في إعداد االس���تراتيجية 

الوطنية لمكافحة الفساد.
وحصل مركز الديوان للثقافة والتراث على المركز األول، فيما 
نال مسرح الحارة المركز الثاني، وجمعية الرواد للثقافة والفنون 

المركز الثالث.

محافظتا القدس وباماكو المالية تبرمان اتفاقية توأمة
رام الل���ه - "األيام": وق���ع محافظ الق���دس عدنان غيث 
ونائب محاف���ظ باماكو ابراهيم جوني ف���ي مقر محافظة 

باماكو في جمهورية مالي، اتفاقية توأمة.
وحضر التوقيع س���فير دولة فلس���طين لدى جمهورية 
مالي هادي ش���بلي وممثل منظمة التعاون االسالمي لدى 

فلسطين احمد الرويضي.
كم���ا جرى توقي���ع اتفاقي���ة توأمة اخرى بي���ن البلدية 
الثانية لمقاطعة باماكو في مالي وبلدية بيت إكسا تعنى 

بتبادل الخبرة والمعرفة في مجاالت عدة. 
وتط���رق غيث في كلمت���ه إلى األوضاع التي تعيش���ها 
مدينة القدس وسياس���ة التطهير العرقي الذي تمارسه 
س���لطات االحت���الل بحق األرض واإلنس���ان واس���تهداف 
المقدس���ات اإلس���المية والمس���يحية وخاصة المس���جد 
األقصى المبارك الذي يتعرض ألبش���ع هجمة شرسة في 

محاولة لبسط السيطرة عليه. 
وأوضح الس���فير شبلي أن اتفاقية التوأمة تأتي تمشيًا 
م���ع الرغبة المتبادلة في الس���مو بالعالقات بين مدينتي 

الق���دس وباماك���و إلى المس���توى الذي يرب���ط الدولتين 
وانس���جامًا مع قرارات منظمة المدن العربية واإلس���المية 

وتوطيد التعاون فيما بينها.
من جانبه أوضح النائب الثاني لمحافظة باماكو ماحامان 
توري في كلمته أن االتفاقية تأتي ضمن سياسات الدولة 
ورغبة في تعزي���ز روح التعاون وانطالقا من روح التضامن 
مع الشعب الفلس���طيني والدعم من أجل تحقيق أهدافه 
في الحري���ة واالس���تقالل، إضافة إلى العمل المش���ترك 

لتحسين األوضاع للمدينتين وفق مجاالت مختلفة.
وتنص اتفاقي���ة التوأمة على تب���ادل الخبرة والمعرفة 
في مجاالت التنس���يق والتش���اور في المؤتمرات الدولية 
المحلية  ب���اإلدارة  المتعلقة  والتش���ريعات  واإلقليمي���ة 
وأعم���ال البلديات والخدمات األساس���ية للمدن من حيث 
التخطي���ط العمراني وصيانة البيئة من التلوث والحدائق 
والمتنزه���ات والتجمي���ل والس���احات العام���ة والدورات 
التدريبية والمكتبات العامة واألنشطة الثقافية والفنية 
المرافقة وفي أي مجال أو نشاط آخر يتفق عليه الطرفان.

"القدس المفتوحة" وبلدية قلقيلية 
تنظمان يومًا علميًا عن التنمية المحلية

قلقيلية - "األي���ام": نظمت جامعة الق���دس المفتوحة 
فرع قلقيلية وبلدية قلقيلية يومًا علميًا بعنوان "التنمية 

المحلية في مدينة قلقيلية- الواقع والتحديات".
واك���د المحافظ اللواء رافع رواجب���ة على ان االحتالل هو 
العائق أم���ام التنمية، حيث يص���ادر المصادر الطبيعية 
ويزي���د من انتهاكات���ه وإجراءاته المجحفة، مس���تعرضا 
الخطة االس���تراتيجية للمحافظة والتي وضعت على مدار 

سبعة أعوام وتم إنجاز القسم األكبر منها.
وبي���ن مدير الفرع د. نور األقرع ان ه���ذا اليوم يركز على عدة 
قضايا تخدم التنمية المحلية والمس���تدامة. واستعرض رئيس 
بلدية قلقيلية د. هاش���م المصري واقع المدينة واس���تهدافها 
من قبل االحتالل، منوهًا الى ان البلدية تعمل ضمن اإلطار الذي 

تم وضعه في الخطط االستراتيجية التي أنجزتها المحافظة.

وشمل اليوم العلمي جلس���ة األوراق البحثية، حيث تم 
فيها تقديم العديد م���ن األوراق تناولت محددات درجة 
التنمية المحلية وتنافسية مدينة قلقيلية ودور البلدية 

والمؤسسات العامة في تحسين تنافسية المدينة.
وأوصى المشاركون بضرورة االنتقال بين رجال األعمال 
والتجار الى مفهوم اوس���ع للمنافس���ة، حي���ث تتنافس 
المدين���ة بكامله���ا مع الم���دن األخرى وإيج���اد منتجات 
متميزة او عرض المنتجات المشابهة بسعر اقل وتقديم 
عروض س���عرية جيدة يتم االعالن عنها بش���كل مناسب 

كفيل بجذب المتسوقين للمدينة.
كم���ا اوصوا بض���رورة عم���ل قاع���دة بيانات مش���تركة 
للمعلومات على مس���توى المحافظة وض���رورة التوجه نحو 

التعليم المهني كأساس للتنمية.

بلدية الخليل والشرطة تعلنان عن الخطة المرورية في رمضان
الخليل - "األيام": أعلنت بلدية وشرطة 
الخلي���ل، وبالش���راكة م���ع وزارة النق���ل 
والمواص���الت ومراقب الطرق في الخليل، 
أمس، ع���ن الخط���ة المروري���ة المؤقتة، 
استقباال لشهر رمضان الُمبارك، للحفاظ 
على االنس���يابية المطلوبة لحركة السير 
والم���رور، والح���د م���ن األزم���ة المرورية 
الخانق���ة التي َيش���هدها مركز المدينة 

في هذا الوقت من كل عام.
ج���اء ذل���ك خالل لق���اء رئي���س بلدية 
الخليل تيس���ير أبو سنينة ومدير شرطة 
المرور العقيد ماهر جيوس���ي ممثاًل عن 
مدي���ر ش���رطة محافظة الخلي���ل العميد 
عبد اللطيف القدومي، وبحضور عدد من 
أعض���اء المجلس البل���دي والمقدم أمجد 
الحوادث وعدد  الشدفان مسؤول قس���م 

من مهندسي البلدية.
وأوضح���ت البلدي���ة والش���رطة، في بيان 

صحافي، أن الخطة س���يتم تنفيذها اعتبارًا 
م���ن مس���اء األح���د المقبل وتش���مل إغالق 
ش���ارع وداد ناصر الدين أم���ام جميع أنواع 
المركبات، وتخصيصه بشكل كامل للمشاة 
مع تأمين ممرات لحاالت الطوارئ واإلسعاف 

وإدخال البضائع للتجار في أوقات معينة.
وتعطى األولوية ف���ي منطقة دوار ابن 
رش���د مرورًا بدوار المنارة وصواًل إلى دوار 

الصحة لحركة المركبات العمومية.
وس���يبقى الش���ارع الواصل ما بين بئر 
الحمص والغرف���ة التجارية باتجاه واحد، 
ابن رش���د  وتخصيص س���احة مدرس���ة 
كموقف عام مجاني، باإلضافة إلى ساحة 
أرض الشعراوي وأرض البلدية قرب دائرة 
السير وبعض الس���احات األخرى الخاصة 

مدفوعة األجر.
وأش���ار البيان إل���ى أنه س���يتم إغالق 
طلع���ة ادعيس أم���ام جمي���ع المركبات 

المتحركة باتجاه دوار الصحة، ويس���مح 
للمركبات بالصعود فقط، وس���يتم إغالق 
بعض المنافذ للجزر الوسطية بالقرب من 
المحطة المركزية للمركبات ومخبز فنون 
وبعض المنافذ األخرى التي تعيق حركة 
الس���ير والمرور، وس���يتم تنظيم دخول 
الش���احنات والمركبات المخصصة لنقل 
البضائع من تمام الساعة 1 بعد منتصف 
اللي���ل وحتى 6 فج���رًا، وتنظي���م حركة 

السير على مفرق نمرة.

وفد ذوي اإلعاقة يختتم 
مشاركته في تونس 

بمهرجان اإلخوة واإلبداع 
جني���ن - محم���د ب���الص: اختت���م وفد 
األش���خاص ذوي اإلعاقة، أمس، مشاركته 
ممثال عن دولة فلس���طين ف���ي فعاليات 
المهرج���ان الدولي لإلخ���وة واإلبداع في 
مدين���ة تطاوي���ن بالجن���وب التونس���ي 
بدورته التاس���عة، ثم انتقل إلى مدينة 
الجم حيث شارك في إحياء اليوم البلدي 

لألشخاص ذوي اإلعاقة.
أولياء  ملتق���ى  ف���ي  الوف���د  وش���ارك 
وأصدق���اء المعاقي���ن التونس���يين على 
مس���توى الجمهورية التونس���ية والذي 
انعقد في مدينة سوس���ة على الس���احل 
التونس���ي، حيث عقد لق���اءات مع عديد 
مؤسس���ات لألش���خاص ذوي اإلعاقة في 
تونس العاصمة والمنستير وغيرهما من 

المناطق التونسية.
وقال األمين العام لالتحاد الفلسطيني 
لألش���خاص ذوي اإلعاقة عضو المجلسين 
الوطن���ي والمرك���زي رفيق أبو س���يفين، 
إن المش���اركة هذه الس���نة كانت أوسع 
من الس���نوات الس���ابقة وأوصلت رسائل 
مزدوجة مرتبطة بالقضية الفلس���طينية 
وفلس���طين التي يحبها التونسيون كما 
أرضهم تاريخيًا، إضافة إلى إبراز قضايا 
األش���خاص ذوي اإلعاق���ة في فلس���طين 
ورس���التهم الحقوقية وما يتعرضون له 

من انتهاكات.


