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ملحم :زيادة القدرة الكهربائية الواردة من إسرائيل
إلى قطاع غزة رهن بتحسين نسبة الجباية
كتب حامد جاد:
أكد رئيس س���لطة الطاقة ظافر ملح���م أن الخطط التنفيذية
المرتبطة بخطة س���لطة الطاقة لتطوير وتحس���ين قطاع الطاقة
في محافظات غزة أنجزت بشكل كامل ،وسيتم مراجعتها بشكل
نهائي للبدء الفعلي بتطبيقها قريبًا.
ونوه ملحم الى أن س���لطة الطاقة تعمل حاليًا مع شركة توزيع
كهرباء غزة لزيادة قدرة الكهرباء الواردة من الجانب اإلسرائيلي
بش���كل تدريجي ،وذل���ك بالتزامن مع العمل على زيادة نس���بة
الجباية والتحصيل من المشتركين لتتمكن الشركة من تسديد
قيم���ة المش���تريات الكهربائية ،وفي ذات الوق���ت تتمكن من
تقلي���ص عجز الطاق���ة الموجود حاليًا وفق خطة س���لطة الطاقة
التي ستعلن قريبًا.
وف���ي حديث أجرته "االيام" مع ملح���م تعقيبًا على تصريحات
صدرت عنه يوم أمس ،بش���أن الجه���ود المبذولة لتخفيف حدة
أزم���ة الكهرباء الت���ي يعاني منه���ا قطاع غزة اعتب���ر ملحم أن
اس���تعادة الطاق���ة الكهربائي���ة ( 50ميج���ا وات) التي قلصها
الجانب االسرائيلي منذ شهر نيسان الماضي مرهونة بتحسين
الجباية ،مش���يرًا في هذا الس���ياق الى أنه منذ أن تولت س���لطة
الطاقة مهامها في غزة ش���هدت معدالت الجباية تحس���نًا في
تحصيل المتأخرات.
وبين ملحم الذي وصل الى غزة ،أمس ،أنه عقد سلسلة لقاءات
مع موظفي س���لطة الطاق���ة واللجان المتخصص���ة وذلك ضمن
الجه���ود المبذولة لتطبيق خط���ة تطوير قط���اع الطاقة وبلورة

الحلول الكفيلة بتخفيف أزمة الكهرباء.
وكش���ف ملحم عن توجهاته للتواصل مع الجهات المسؤولة
ل���دى الجان���ب المصري من أجل تحس���ين الخطوط ال���واردة من
الش���بكة المصرية المغذية لجنوب القطاع ،منوهًا الى أن تكرار
تعط���ل الخطوط المصرية يرجع لطبيع���ة االوضاع األمنية التي
تشهدها سيناء.
وش���دد ملحم على أهمية ما تناولته خطة تطوير قطاع الطاقة
التي س���تعلن قريبًا من بن���ود أكدت ضرورة تلبي���ة المتطلبات
الالزمة لتوس���عة وتطوير ش���بكة توزيع كهرباء محافظات غزة
ورفدها بالتجهيزات الالزمة الس���تيعاب أي زي���ادة في القدرة
الكهربائي���ة  .ولف���ت الى أن خ���روج الخطة المذك���ورة الى حيز
التنفيذ الفعلي مرتبط بتوفر الموازنة الالزمة ،مبينًا أنه س���يتم
تقديم الخطة للحكومة والدول المانحة من أجل دعمها وتوفير
التمويل الالزم لتنفيذها.
الى ذلك أعرب ملحم عن أمله في أن يتم تذليل جميع العقبات
التي تقف في طريق تنفيذ خطط س���لطة الطاقة وشركة توزيع
الكهرباء بشكل سريع من أجل التخفيف عن مواطني قطاع غزة،
الفتًا الى أن س���لطة الطاقة بالتعاون مع الشركة بكامل طاقتها
من أجل تحقيق ذلك.
ودع���ا ملحم كاف���ة االط���راف ذات العالقة للتع���اون من أجل
تس���هيل عمل طواقم ش���ركة توزي���ع كهرب���اء محافظات غزة
وس���لطة الطاقة في وقف التعديات على الش���بكات ودفع قيمة
المش���تريات بانتظام باإلضاف���ة إلى جدولة الدي���ون القديمة
المستحقة على المشتركين.

افتتاح معرض المصممين "مكاو  "2في "اإلسالمية"
غزة"-األي���ام" :افتتح���ت ،أول م���ن أم���س ،كلي���ة تكنولوجي���ا
المعلومات في الجامعة اإلسالمية ،بالشراكة مع نادي المصممين،
والنادي التكنولوجي ،وتحت رعاية حاضنة يوكاس التكنولوجية،
فعاليات معرض المصممين الثاني (.)Macaw Gallery
وحضر االفتتاح د .سالم حلس -نائب رئيس الجامعة اإلسالمية
للش���ؤون األكاديمي���ة ،ود .ربحي بركة عميد كلي���ة تكنولوجيا
المعلوم���ات في الجامع���ة ،ود .أش���رف المغاري رئيس قس���م
الوسائط المتعددة ،وعدد من ممثلي المؤسسات المشاركة في
المعرض ،وأعضاء من هيئة التدريس والطلبة بكلية تكنولوجيا
المعلومات.
من جانبه ،عبر حلس عن إعجابه بالمستوى العالي للمحتويات
التي يضمها معرض ميكاو الثاني المختص في مجال التصميم
بأنواع���ه المختلفة ،وقدر الجهود التي بذلت في إعداد المعرض
من الترتيب والنظام والشراكة المجتمعية.

بدوره ،نوه بركة إلى أن المعرض يهدف إلى تعزيز دور الطلبة
في المش���اركة المجتمعي���ة الفاعلة وإيصال رس���ائل ووجهات
نظر معينة ،عبر وس���ائل تصميمية مختلف���ة ،إلى جانب إطالع
المهتمي���ن والمختصين في مج���ال التصميم عل���ى المواهب
المميزة والمبدعة للطلبة.
وأك���د أيم���ن العمريط���ي مخرج ومش���ارك في المع���رض ،أن
مش���اركته جاءت لتقديم خبراته التصميمي���ة والفنية للطلبة،
واس���تعراض المواهب الفنية التي يمتلكها ،وإيصال رس���ائل
للمعنيين الحتض���ان اإلبداعات وتقديم الدع���م وفرص العمل
لهم.
يذكر أن مع���رض "مكاو  "2هو الثاني م���ن نوعه ،والذي يضم
( )20مش���اركًا ،ويشتمل المعرض على الزوايا التي تبرز الجوانب
الوطني���ة ،والتراثي���ة ،والتجاري���ة ،لمجموعة م���ن المصممين
والهواة في فلسطين والوطن العربي.

قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا
توقع اتفاقًا لبناء أنبوب غاز تحت البحر
نيقوس���يا  -أ ف ب :وقعت قبرص واليونان واس���رائيل
وايطاليا ،أول من أمس ،بروتوكول اتفاق لبناء انبوب لنقل
الغاز الطبيعي ال���ى اوروبا ،يعتبر االطول في العالم تحت
الماء.
وجاء في بيان مش���ترك بين الدول االربع ان "المش���روع
س���يؤمن وسيلة مباش���رة وطويلة االمد لتصدير الغاز من
اس���رائيل وقبرص الى اليونان وايطاليا واس���واق اوروبية
اخرى".
كم���ا اعتبر البيان انه س���يتيح ايضا "تعزيز امن تموين
الغاز الى االتحاد االوروبي".
وحس���ب البي���ان فان الدول االربع س���تمول الدراس���ات
الخاصة ببناء االنبوب وتحقيق هذا المشروع الطموح.
وطول االنبوب نحو الف���ي كيلومتر على ان تبلغ تكلفته
نحو خمسة مليارات يورو ،وسيخصص لنقل الغاز الذي تم
اكتشافه مؤخرا قبالة الش���واطئ القبرصية واالسرائيلية
الى اوروبا ما س���يخفف من ارتباط االتحاد االوروبي بالغاز
الروسي.
وسيكون هذا االنبوب قادرا سنويا على نقل ما بين 0،3
و 0،45مليار متر مكعب م���ن الغاز ،على ان ينتهي العمل
ببنائه عام .2025

وم���ن المقرر ان يمتد االنبوب من حق���ل ليفياتان قبالة
الش���واطئ االس���رائيلية الى افرودايت قبالة قبرص والى
كريت ثم الى اليونان وايطاليا.
وش���ارك في حفل التوقيع على بروتوك���ول االتفاق كل
م���ن وزير الطاق���ة القبرصي ج���ورج الكوتريبيس ونظيره
االسرائيلي يوفال ش���تاينيتز ووزير االقتصاد والتنمية
اليونان���ي يورغ���وس س���تاثاكيس ،اضافة الى الس���فير
االيطالي لدى قبرص اندريا كافاالري.
وق���ال الكوتريبيس "قطعنا اليوم مرحل���ة مهمة تؤكد
االلتزام السياسي الربع دول بتنفيذ هذا المشروع".
واض���اف "نعتبر جميعا انه يش���كل اساس���ا مهما لما
نس���ميه ممر الغاز الطبيعي من المتوس���ط الشرقي الى
االتحاد االوروبي".
وكان الوزير االس���رائيلي اعلن في حزيران  2017ان هذا
االنبوب تحت البحر سيكون "االطول واالعمق في العالم".
وكانت اس���رائيل اكتش���فت حق���وال غازي���ة مهمة من
المتوقع ان يبدأ استغاللها تجاريا عام .2019
وقبال���ة الش���واطئ القبرصي���ة ت���م العثور ف���ي حقل
افرودايت الغازي على كمي���ات تجارية قدرت بـ 127مليار
متر مكعب.

طنجرة الضغط ()Clipso Minute Perfect
في نقاط البيع لدى "مسلماني"
رام الل���ه – وص���ل حديثًا ل���دى نقاط
البيع ُ
المعتمدة لدى مجموعة مس���لماني
طناجر ضغط ()Clipso Minute Perfect
الجدي���دة م���ن تيفال الفرنس���ية والتي
بالسرعة ُ
تمتاز ُ
والسهولة واالمان ،حيث
تتوفر ه���ذه الطناجر بعدة أحجام وهي:
 6لت���رات 7.5 ،لت���ر ،و 9لت���رات ،وجاءت
ه���ذه الطناج���ر الجدي���دة لتتربع على
المنتج���ات ُ
عرش ُ
المبتكرة م���ن تيفال،
إذ أضاف���ت المزيد من الس���رعة والمزايا
الصحي���ة لتناس���ب حياتن���ا العصرية،
ولطالم���ا اعتمدت تيفال نظام أمان عالي
المس���توى ،م���ا جعلها تعك���س أحدث
التقنيات المبتكرة حتى يومنا هذا.
وتتمي���ز ه���ذه الطناجر بخف���ة الوزن،
ّ
حي���ث ان وزنها أقل ب���ـ  %30من طناجر
الضغط التقليدية األخ���رى ،ما يعني أنّ
عملية الطهو س���تكون أسرع من العادة،
كما يأتي معها مؤقت ذكي مرفق بالقدر
س���هل االس���تخدام ،وأما غطاء الطنجرة
ونظ���ام الفتح الخ���اص ب���هُ ،فيمكن نزع
الغطاء بس���هولة ُمطلقة وباستخدام يد
كنت تبحثين ع���ن حل يوفر
واح���دة ،إن ِ
لك وقتك وجهدك ،وتأتي هذه الطناجر
ب���ـ  5صمام���ات أمان والتي ه���ي بمثابة
أجه���زة حماية مثلى ،لذا فهذه الطنجرة
هي صاحب���ة صمامات األمان األقوى على
اإلطالق.
كما تمنح���ك كل ما يحلو لك من أطباق
الخض���ار واللحوم واألس���ماك الش���هية
والصحية خ�ل�ال دقائق فقط ،كما تحفظ

الطنجرة الجديدة.

هذه الطناج���ر الفيتامينات حتى ،%80
كما أصبح بإمكانك من���ذ اليوم االعتماد
عل���ى طناج���ر ضغ���ط (Clipso Minute
 )Perfectمن تيف���ال لتحضير مجموعة
كبي���رة من الوصفات الرائعة ،الش���هية،
والصحية ُ
بالسرعة المطلوبة وضمان عدم
التصاق المأكوالت.
وتعتب���ر طناج���ر الضغط م���ن تيفال،
الش���ركة الفرنس���ية الرائ���دة في مجال
أوان���ي الطبخ من أفض���ل طناجر الضغط
على اإلط�ل�اق لما تتميز به من مواصفات
رائع���ة تضم���ن ل���ك الحماي���ة واألمان،
باإلضاف���ة ألفض���ل النتائج ،وس���هولة
االس���تخدام ،ومع ابتكارات تيفال أصبح
الطبخ أس���هل بكثي���ر وبات���ت أطباقك

صحية وشهية.
ومن الجدير ذك���ره أن ُمنتجات تيفال
ُمتوف���رة في الس���وق الفلس���طيني لدى
شبكة ُموزعي مجموعة مسلماني www.
 maslamani.comالوكي���ل الحص���ري
ُ
لش���ركة تيفال الفرنس���ية ،حيث تعتبر
ُ
مجموع���ة مس���لماني كب���رى الش���ركات
الفلسطينية والوكيل الحصري لمجموعة
عالمات تجارية عالمية من ضمنها:
Haier, Lofra, Ariston, Bompani,
TurboAir, Elica, Samsung, Tefal,
Moulinex, Rowenta, Babyliss,
Babyliss PRO, Krups ,Luminarc,
Pyrex, OXO, Tescoma, Home
.Market, Ocean
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اجتماع تنسيقي في رام الله حول إدارة مساعدات الصناديق العربية لفلسطين
رام الل���ه " -األي���ام" :نظم���ت هيئة
الصنادي���ق العربي���ة واإلس�ل�امية في
مدين���ة رام الل���ه ،أم���س ،االجتم���اع
التنس���يقي األول إلدارة المس���اعدات
التي تقدمها الصناديق العربية لدعم
صمود الش���عب الفلسطيني بالشراكة
مع ع���دد م���ن المؤسس���ات الحكومية
والمنظم���ات االممي���ة ،من أج���ل ادارة
اموال الصناديق ،وتوجيهها نحو دعم
المناطق االكثر تضررا من االحتالل.
وحضر االجتماع الذي عقد في فندق
الكرم���ل في رام الله مستش���ار رئيس
الوزراء للصناديق العربية واإلس�ل�امية
الوزير ناصر قطامي ومحافظو فلسطين
ل���دى الصناديق وعدد م���ن الوزراء إلى
جان���ب ممثل���ي المنظم���ات األممي���ة
والدولية العاملة في فلسطين.
وأوض���ح قطام���ي أن اله���دف م���ن
االجتم���اع ه���و زي���ادة حجم تنس���يق
التدخ�ل�ات الت���ي تق���وم به���ا هيئة
الصنادي���ق إلدارة ام���وال الصنادي���ق
العربية واإلس�ل�امية ،مشيرًا إلى غياب
التنسيق الكافي بين كل االطراف ذات
العالقة م���ن اجل ادارة ه���ذه األموال،
كم���ا عبر ع���ن أمل���ه بأن يفض���ي هذا
االجتماع ع���ن زيادة درجة التنس���يق
وتعزيز المدخ�ل�ات وتعميق أثر هذه
المس���اعدات تحدي���دا ف���ي المناطق
االكثر تض���ررًا مثل ،الق���دس والبلدة
القديم���ة ف���ي الخلي���ل ،ومناطق "ج"
وقطاع غزة.
وأك���د قطام���ي ان دور المؤسس���ات
الدولي���ة مه���م ج���دا ف���ي المناط���ق
المذكورة ،خاصة أن الس���لطة الوطنية
والحكومة تعانيان من صعوبة التحرك
والعم���ل ف���ي ه���ذه المناطق بس���بب
انتهاكات االحتالل اإلسرائيلي.
وأضاف مستش���ار رئي���س الوزراء ان
الهيئة تحرص ومنذ تأسيس���ها على
الحفاظ على الهوية العربية والسالمية

جانب من االجتماع.

لمدينة القدس وعلى الوجود الس���كاني
والمعال���م الحضارية االس�ل�امية ،إضافة
إلى تعزيز القدرات الذاتية االقتصادية
واالجتماعي���ة والمؤسس���ية للش���عب
الفلس���طيني والمس���اعدة ف���ي ارس���اء
مرتكزات الدولة الفلسطينية المستقلة
القابلة للحياة وترس���يخ وتعزيز الروابط
االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية مع
العالم والعربي.
وقال قطامي :إن العمل جار في الهيئة
من اجل تكامل االدوار بين المؤسس���ات
الوطنية وتوحي���د قنوات الدعم في إطار
موح���د تش���اركي لتعزي���ز دور الهيئة
كمرجعي���ة وطني���ة لتوحي���د التدخالت
الوطنية ضم���ن معايير واضحة تتضمن
وتنسجم مع االستجابة ألولويات الشعب
الفلسطيني.
واكد قطامي خالل االجتماع على رفض
جمي���ع مح���اوالت االدارة االميركي���ة من
التنصل من حقوق الش���عب الفلسطيني
ف���ي مدين���ة الق���دس باعتب���ار القدس

الش���رقية ه���ي عاصمة دولة فلس���طين
على حدود الرابع من حزيران العام ،1967
مؤكدا ان ه���ذه التوجهات ومن ضمنها
نق���ل الس���فارة االميركية إل���ى القدس
هي محاول���ة جديدة لتصفي���ة القضية
الفلسطينية وضرب الهوية الوطنية.
وفي كلمته ،قدم مستشار دولة رئيس
الوزراء للش���ؤون الخارجية د .اس���تيفان
س�ل�امة الخطة االس���تراتيجية للحكومة
الفلس���طينية لألع���وام 2022-2017
بالتعاون م���ع خبراء دوليي���ن ومحليين.
والتي تركزت على أولويات محددة وهي،
طريق االس���تقالل والتنمية المستدامة
وإع���ادة البن���اء وتقدي���م الخدم���ات
للمواطنين.
وتضمن���ت  10أولوي���ات محلي���ة و30
أولوية سياساتية ،و 120تدخال سياسيا.
كما أش���ار س�ل�امة إلى مساهمة هيئة
األمم المتحدة للمساعدات اإلنمائية في
وضع االستراتيجية.
وش���دد س�ل�امة على أهمي���ة توحيد

وتنس���يق الجهود مع المنظمات الدولية
من خ�ل�ال التوافق على آلية تنس���يقية
للتنفي���ذ ،كما أوص���ى بض���رورة العمل
في المناطق التي ال تس���تطيع الحكومة
العمل بها منعًا لالزدواجية في العمل.
وطلب من كل هيئ���ة أممية خطة عمل
محددة حول نشاطها ومدى استجابتها
للخط���ة االس���تراتيجية الوطني���ة
الفلسطينية.
م���ن جهته ،قال روبيرتو بايبر منس���ق
الش���ؤون اإلنس���انية في الشرق األوسط
واألراضي الفلس���طينية ،إن إطار العمل
لهيئ���ة األم���م المتح���دة للمس���اعدات
اإلنمائية يتج���اوب مع أولويات الحكومة
واالس���تراتيجيات الوطنية ،مش���يرًا إلى
أنه ت���م وضع موازنة لعم���ل هيئة األمم
لألعوام  2022 – 2018ما يقارب  1،3بليون
دوالر خالل الس���نوات الخم���س القادمة
للمش���اريع التنموية في فلسطين والتي
ت���م الحصول عل���ى تموي���ل  %25منها
إل���ى اآلن .وتم وض���ع موازن���ة  1.1مليار

دوالر للتمكي���ن االقتصادي والحماية
والتنمية المجتمعية.
كما أشار بايبر إلى أهمية التنسيق
وتعزي���ز هذا الدور م���ن أجل تحقيق
اإلستراتيجية الوطنية الفلسطينية.
وفي كلمة له ،قال ممثل "اليونسكو"
ف���ي فلس���طين ،د .لودوفيك���و فولن
كاالبي ،إنه من الجيد مناقشة برنامج
االمم المتحدة للمس���اعدة االنمائية
بالش���راكة م���ع ع���دد م���ن الهيئات
المحلي���ة وال���وزارات والمؤسس���ات
االخ���رى ذات العالق���ة تح���ت مظل���ة
الحكومة الفلس���طينية .وأشار كاالبي
ال���ى ان اله���دف م���ن االجتم���اع هو
تش���كيل لجنة توجيهية مكونة من
تلك المؤسس���ات وربطه���ا مع االمم
المتحدة ،للتوافق حول آلية للتنسيق
فيم���ا بينهما من أج���ل ضمان تنفيذ
برنامج المساعدات بشكل سلسل.
من جانبها ،أش���ادت رش���ا الش���رفا
مس���ؤولة البرامج ف���ي مكتب منظمة
العم���ل الدولية  -الق���دس باالجتماع
مش���يرة ال���ى ان���ه يأت���ي ف���ي اطار
التنس���يق على اعلى المستويات بين
المؤسس���ات الحكومي���ة والمنظمات
االممية ضمن آليات ومعايير تنسجم
م���ع االس���تراتيجية الوطني���ة -2022
 2017ومعاي���ر الصنادي���ق العربي���ة
االسالمية انسجاما مع الخطة الوطنية
واالس���تراتيجيات القطاعية الوزارية
في سبيل دعم الش���عب الفلسطيني
وخدمتهم في كافة القطاعات.
وفي الخت���ام ،أكد الجمي���ع أهمية
هذا اللقاء وضرورة استمرار التنسيق
وتعزي���زه م���ن خ�ل�ال تش���كيل إطار
تنس���يقي يضم كافة األط���راف من
أج���ل تعزي���ز األدوار وتكامله���ا بدءا
ً
من نق���اش االس���تراتيجيات ووصوال
للتنفي���ذ حرص���ًا عل���ى تعمي���ق أثر
التدخالت وجدواها.

"العمل" تبحث مع "بنك فلسطين" تعزيز التعاون
في مجال دعم المشاريع الناشئة والتعاونيات
رام الل���ه " -األي���ام" :بح���ث وزير العمل
مأمون أبو ش���هال مع رئيس مجلس ادارة
بنك فلسطين ومديره العام هاشم الشوا
س���بل ومختلف اوجه التع���اون الممكنة
فيم���ا يخص دع���م المش���اريع الصغيرة
والمتوسطة ومؤسسة الضمان االجتماعي
الفلسطينية الناشئة والتعاونيات.
ج���اء ذلك بحضور وكيل الوزارة س���امر
س�ل�امة والوكي���ل المس���اعد لش���ؤون
التعاوني���ات يوس���ف الت���رك وجه���اد
الش���روف مس���ؤول الوح���دة القانونية،
وهاني الش���نطي رئيس وحدة العالقات
العامة واالعالم ،ورش���دي الغاليني نائب
مدي���ر ع���ام البن���ك ،وكامل الحس���يني
مسؤول العالقات الدولية والمستثمرين
ومحمود الشوا مس���ؤول االئتمان ،وراية
سبيتاني مسؤولة االقراض الصغير.
وقال ابو ش���هال :ان فلس���طين تعاني
من مش���كلتي الفقر والبطال���ة ،فهناك
 400ال���ف عاط���ل م���ن العم���ل اغلبهم
م���ن خريج���ي الجامع���ات م���ن الكليات
االنسانية ويشكلون ثلث القوى العاملة
الفلسطينية ،ما أدى الى ان يعيش ثلث
السكان تحت خط الفقر وفقا للمقاييس
الدولية.

جانب من اللقاء.

وأش���ار الى ان الحكوم���ة ووزارة العمل
تأخذ هذا االمر على محمل الجد للتخفيف
م���ن البطالة ،فق���د تم احياء وتنش���يط
عمل الصندوق الفلس���طيني للتش���غيل
والحماي���ة االجتماعية من اج���ل توفير
قروض للش���باب بفائ���دة متدنية وفترة
س���ماح معقولة من اجل اقامة مش���اريع
انتاجي���ة خاصة به���م بع���د تدريبهم
واعداده���م لضم���ان اس���تمراريتها
ونجاحها وتشغيل آخرين.
وأضاف :اننا نتطلع الى توفير  70الف

قرض بقيمة ملي���ار دوالر من اجل تأمين
 250الف فرصة عمل خالل  5-3س���نوات
قادمة ،خاصة وان القطاع الخاص ،المولد
الرئيس���ي لفرص العمل ،هش وضعيف
فهناك  114مش���روعا فقط يش���غل اكثر
م���ن مائة عامل %90 ،من المش���اريع هي
ً
صغيرة ال تشغل اكثر من  20عامال.
وقال :م���ن ناحية أخرى نحن نس���عى
الى تدريب خريجي الجامعات على مهن
جدي���دة الئق���ة تلبي احتياجات س���وق
العمل الفلس���طينية ،ونعمل ايضا على

تغيير الثقافة الس���ائدة الس���لبية إزاء
التدريب المهني.
واس���تعرض اب���و ش���هال الخط���وات
التنفيذي���ة واإلجرائي���ة الجاري���ة
إلنش���اء مؤسس���ة الضم���ان االجتماعي
الفلسطينية ،مش���يرًا الى ان هناك 950
الف عامل سيس���تفيدون منه���ا والتي
س���تقدم مبدئي���ًا  3مناف���ع ،خاصة وان
األم���وال المس���تحقة منذ الع���ام 1970
للعم���ال الفلس���طينيين داخ���ل الخ���ط
األخضر لدى اس���رائيل يج���ب تحويلها

الى المؤسسة بموجب بروتوكول باريس
االقتصادي الس���تثمارها وحفظها لهم،
والفتا ال���ى ان���ه ال توج���د اي معلومات
واضحة عن هذه االموال والتي تقدر بـ 31
جار على كافة
مليار ش���يكل ،وان العمل ٍ
المس���تويات للحصول عل���ى المعلومات
الدقيقة بهذا الخصوص.
م���ن جانبه ،اس���تعرض الش���وا مقترح
مش���روع دع���م المش���اريع الصغي���رة
والمتوس���طة في فلس���طين م���ن خالل
تأس���يس صندوق وطني مشترك ما بين
المؤسسات الحكومية والمصرفية يوفر
قروضًا دوارة بقيمة نص���ف مليار دوالر،
موضحًا اآللية لذلك والعوائق والتحديات
الت���ي تواج���ه البنوك في ه���ذا المجال،
ومشيرًا الى مشاريع الدعم القائمة التي
يقدمه���ا البن���ك وقصص النج���اح ذات
الصلة ،وكذلك المس���ؤولية االجتماعية
التي يضطلع بها البنك.
وأك���د الش���وا عل���ى اس���تعداد البنك
لتقديم كل العون والمساندة للوزارة في
كافة المجاالت الممكنة والتي ترتئيها،
مش���يرًا الى ضرورة تش���كيل فريق عمل
مختص م���ن الجانبين وعق���د اجتماعات
وورشات عمل فنية لتحقيق ذلك.

غزة :انطالق فعاليات ملتقى رواد المحاسبة في "الجامعية للعلوم التطبيقية"
غ���زة " -األي���ام" :انطلقت ف���ي الكلية
الجامعي���ة للعل���وم التطبيقية فعاليات
ملتق���ى رواد المحاس���بة ،ال���ذي ينظمه
قس���م العلوم اإلداري���ة والمالية برعاية
شركة سند للمواد اإلنشائية تحت شعار
المحاس���بة وصناع الق���رار ،حيث انطلق
بحضور ومشاركة كل من د .رفعت رستم
رئيس الكلي���ة ،ود .ماهر عج���ور النائب
األكاديم���ي ،ود .م���روان الدهدار رئيس
القسم ،إس���ماعيل محفوظ رئيس ديوان
الرقابة في وزارة المالية ،حازم عبد العال
مدير ش���ركة س���ند للمواد االنش���ائية،
إضافة إلى مدرس���ي القس���م والعشرات
من طلبة اختصاصاته المختلفة ولفيف
م���ن المهتمين والمختصي���ن في مجال
العملي المحاسبي.
وقال رستم :نحن في الكلية الجامعية
نح���رص دوم���ا عل���ى التميز ف���ي كل ما
نقدم���ه بحي���ث نش���كل إضاف���ة نوعية
إل���ى المؤسس���ات األكاديمي���ة العاملة
ف���ي األراضي الفلس���طينية ،وبحمد الله
نجحنا ف���ي تصدر الجامع���ات والكليات
التي تقدم العل���وم التقنية والمهنية،
وذل���ك ألنن���ا نعمل عل���ى قدم وس���اق
إلع���داد الك���وادر المؤهلة ف���ي مختلف
االختصاص���ات بم���ا يس���اهم ف���ي بناء
المجتمع وتقدمه وتحضره وإلحاقه بركب
المجتمعات المتطورة والمتحضرة".
م���ن ناحيت���ه ،ق���ال الده���دار :يتميز

جانب من فعاليات الملتقى.

قس���م العلوم اإلدارية والمالية بانه من
األقس���ام الفاعلة والذي دوما يجتهد في
تطوير االختصاص���ات التي يقدمها في
درجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط
والدبلوم المهني ،كما يسعى إلى تنظيم
األنشطة الال منهجية التي تهتم بتطوير
ق���درات الطلب���ة وإكس���ابهم المهارات
المختلفة بما يس���اعدهم عل���ى االلمام
بمتطلبات واحتياجات س���وق العمل من
المه���ارات المهنية ،وإن ه���ذا الملتقى
يش���تمل عل���ى مجموعة من األنش���طة
والفعالي���ات النوعية التي س���تزيد من
الحصيل���ة المعرفي���ة والخبراتي���ة لدى
الطلبة ،بحيث يكونون حاضرين بقوة في
سوق العمل بمؤسساته المتنوعة".

من جانبه ،أعرب محفوظ عن س���عادته
بمش���اركة الكلية الجامعي���ة في حضور
هذه الفعالية المتميزة ،وأشاد بالجهود
التي تبذله���ا الكلية في خدمة المجتمع
وطلبته وقطاع االقتصاد والمال واالعمال
عب���ر رف���ده بالنخ���ب م���ن الخريجي���ن
المؤهلين الحاصلي���ن على أفضل فرص
التعليم والتدريب.
ودع���ا الكلي���ة إل���ى مواصل���ة تطوير
مناهجه���ا وخططها الدراس���ية وقدرات
طواقمه���ا األكاديمي���ة ومرافقه���ا
ومختبراته���ا بم���ا ينعك���س بش���كل
إيجابي على إمكان���ات الطلبة وقدراتهم
ويس���اعدهم على االندماج المباش���ر في
سوق العمل.

ومع انطالق الجلس���ة األول���ى للملتقى
برئاس���ة هاني الزايغ المدرس في قسم
العلوم اإلداري���ة والمالية ،تحدث د .علي
ش���اهين نائب رئيس جامعة فلس���طين
للش���ؤون اإلدارية والمالية ع���ن معايير
المحاس���بة الدولي���ة ،فيما تح���دث إياد
أبو هي���ن رئي���س جمعية المحاس���بين
ع���ن دور المحاس���بة في صناع���ة القرار،
واس���تعرض الخريجان جالل عياد ووردة
اإلس���ي تجربتهم بعد التخرج واالنطالق
الى س���وق العم���ل وعملهم ف���ي مجال
المحاسبة.
وتناولت الجلسة الثانية التي ترأسها
شادي أبو شنب مساعد النائب األكاديمي
لبرام���ج الدبلوم المتوس���ط ثالثة محاور،

حي���ث تح���دث د .محمود مهان���ي نائب
مدير دائرة ضريبة الدخل بوزارة المالية
في المح���ور األول ع���ن تعري���ف دائرة
ضريبة الدخل وأهميتها ،كما تحدث عن
المحاسبة اإلدارية والمحاسبة الضريبية
وكيفية اع���داد الموازن���ات التخطيطية
وآلي���ات تس���جيل المعلوم���ات المالية
وتبويبه���ا وتصنيفه���ا والعدي���د م���ن
المعلومات المحاسبية المتنوعة.
وتح���دث د .مؤم���ن عب���د الواح���د من
وزارة االع�ل�ام ف���ي المح���ور الثان���ي عن
أه���م المهارات والخب���رات التي يجب أن
يمتلكها الخريج ليتمكن من المنافس���ة
على فرص العمل المختلف���ة ،فيما قدم
الخريجان مصطفى مناع وأنال زين الدين
ف���ي المحور الثالث لمح���ة تفصيلية عن
أهم المراحل التي مروا فيها بعد التخرج
وكيف تج���اوزوا العديد من العقبات قبل
الحصول على فرص تشغيل متميزة.
وتخل���ل الملتق���ى مجموع���ة م���ن
الفقرات الحرة والمسابقات التثقيفية
واألنش���طة الترفيهي���ة ،إضاف���ة إلى
تكري���م الطلب���ة الحاصلي���ن على أعلى
درجتين في االمتحان النصفي للفصل
الحالي في مس���اقي مبادئ المحاس���بة
والمحاس���بة والحاس���وب ،إل���ى جانب
س���حوبات على أرقام وتقديم مجموعة
من الجوائز والهدايا القيمة على الطلبة
والمشاركين.

