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انتخبت مجلس إدارة جديدًا

على هامش انطالق فعاليات أسبوع التعليم المهني والتقني

الجمعية العامة لـ«اإلسالمي الفلسطيني» تقر توزيع أرباح
نقدية بنسبة 5ر %8و 5ماليين سهم أسهمًا مجانية

غزة :الدعوة إلى تحسين جودة مخرجات قطاع
التعليم المهني بما ّ
يلبي احتياجات السوق المحلية

رام الله – "األيام" :انتخبت الجمعية
العامة للبنك اإلسالمي الفلسطيني،
أمس ،مجل���س ادارة جديد له ،خالل
اجتماعها العادي ،ونظمته بالتزامن
في رام الله وغزة ،باس���تخدام تقنية
"فيديو كونفرنس".
ويتك���ون المجل���س الجدي���د وهو
برئاس���ة ماه���ر المص���ري ،ممث�ل�ا
ع���ن الش���ركة اإلس�ل�امية الوطنية
لالستثمارات ،التي لها ستة مقاعد،
إضافة إل���ى مقعد لمؤسس���ة إدارة
وتنمية أموال اليتامى ،وثالثة أعضاء
مس���تقلين ه���م كل م���ن د .علي أبو
زهري ،ود .أنيس الحجة ،وعبد الحميد
العبوة ،في حين تم انتخاب د .ماجد
الحلو ،ممثال عن صغار المساهمين.
وكان قام المجلس السابق بتقديم
استقالته ،قبل أن يفتح باب االقتراع.
وقام���ت الجمعي���ة العام���ة بإقرار
توصي���ة مجل���س اإلدارة ،بخصوص
توزيع���ات أرب���اح نقدي���ة عل���ى
المس���اهمين بنس���بة 5ر %8م���ن
القيمة اإلس���مية للسهم الواحد عن
الس���نة المالي���ة المنتهي���ة بتاريخ
 ،2017/12/31وإق���رار توصيت���ه
بخص���وص توزيع  5ماليين س���هم،
أسهمًا مجانية ،بقيمة اسمية دوالر
للسهم وبنس���بة 25ر %7من القيمة
اإلسمية للس���هم ،حيث يصبح رأس
الم���ال اإلس���مي/المدفوع  74مليون
سهم/دوالر.
كما أقرت الجمعية العامة ،توصية
مجلس اإلدارة بخصوص اس���تكمال
زي���ادة رأس المال بقيم���ة  6ماليين

جانب من االجتماع.

سهم بقيمة إس���مية دوالر للسهم،
وفوض���ت مجل���س اإلدارة بتحدي���د
الوقت المالئ���م لذلك وتحديد آليات
الزيادة ،وعالوة اإلصدار بالتنس���يق
م���ع الجه���ات ذات االختص���اص بما
يحقق مصلحة المساهمين.
وصادق���ت الجمعية عل���ى مكافآة
أعضاء مجلس اإلدارة عن أعمال العام
 ،2017وأب���رأت ذمته���م عن الس���نة
ذاتها.
وج���رى انتخاب ش���ركة "إرنس���ت
آند يونغ" كمدققي حس���ابات للبنك
عن الس���نة المالية  ،2018وتفويض
مجلس اإلدارة بتحديد أتعابهم ،إلى
جان���ب تفويض المجل���س بانتخاب
هيئ���ة للرقاب���ة الش���رعية وتحديد
أتعابها.
وكان افتتح مراقب الش���ركات في

وزارة االقتص���اد الوطن���ي د .حات���م
س���رحان وقائع االجتماع ،بمش���اركة
كل من المصري رئيس مجلس إدارة
البنك ،ود .حسام الدين عفانة رئيس
هيئة الرقابة الشرعية ،وبيان قاسم
مدي���ر عام البن���ك ،ومصعب أبو دقة
ممثل عن س���لطة النقد ،وسعود بني
عودة ممث�ل�ا عن هيئة س���وق رأس
المال ،ووف���ا عرفات ممثال عن بورصة
فلس���طين ،ومنذر البن���دك المدقق
الخارجي لشركة "ديلويت آند توش"،
بينما ش���ارك م���ن القط���اع ،كل من
يعق���وب الغندور مراقب الش���ركات
في وزارة االقتصاد الوطني ،وصائب
سمور نائب المدير العام للبنك ،ود.
ماهر الحول���ي عضو هيئ���ة الرقابة
الشرعية.
وأعلن مراقب الشركات ،عن اكتمال

رام الله« :حماية المستهلك» تدعو إلى اإلسراع في
اتخاذ اإلجراءات القانونية بحق الصيدليتين المخالفتين
رام الله – "األيام" :حذرت جمعية حماية المس���تهلك
ف���ي محافظة رام الله والبيرة ،أم���س ،من خطورة ما تم
االعالن عنه بخصوص ضب���ط صيدليتين فيهما أدوية
ال تعال���ج ،وأدوية غير مباعة مخصصة ل���وزارة الصحة،
وس���وء التصرف م���ع ادوية ملزمة بوصف���ة طبية ،األمر
الذي يؤش���ر لخطورة جديدة على المس���تهلك تتمثل
بجنوح بعض الصيادلة ص���وب االتجار باالدوية التي ال
تعالج ومنتهية الصالحية ،االمر الذي يؤشر الى ضرورة
اصدار أحكام قضائية س���ريعة ،مع الحفاظ على اركان
المحاكمة العدالة حتى ال يتكرر مثل هذا التسيب الذي
يقلق المستهلك ،ويؤثر على نفسية المرضى.
وقال صالح هنية رئي���س الجمعية ،إن تواصال تم مع
عدد من المؤسسات الشريكة للجمعية تعمل في مجال
حقوق المواطن ،من أجل الضغط باتجاه س���رعة متابعة
هذه القضية قضائيا ،والكش���ف عن اسماء الصيدليات
والمس���تودع المتورط ،حتى يش���كلوا عبرة لمن يعتبر،
ول���ن نقبل ان يطال االدوية مظاه���ر انتهاء الصالحية،
والتالع���ب باالدوية الملزمة بوصف���ة طبية ،خصوصا ان
الصيدليات تحصل الس���عر كامال وبنسبة ربح مرضية،
إضافة الى "البونص" االمر ال���ذي يتطلب تعزيز مكانة
الصيدلي���ات الملتزمة وهي كثيرة ،ومع���اودة متابعة
التعليمات من قبل وزارة الصحة.
وأضاف هني���ة :نؤكد ضرورة ان ال يم���ر هذا االمر مر
الك���رام من أج���ل طمأنة المواطن على صحته وس�ل�امة
االدوية ،والتأكد من عدم بي���ع العينات ومتابعة كيف
وصلت أدوية مباعة لوزارة الصحة الى تلك الصيدليات،
وضرورة طي صفحة الماضي االليم في قضايا ش���بيهة
في االدوية ،بحيث يتم هذه المرة سحب رخصة مزاولة
المهنة وعدم اتاحة المج���ال امامهم للعودة لعطاءات
وزارة الصحة حرصا على الصحة العامة.
وأش���ار هنية الى اهمي���ة دور الصناع���ات الدوائية
الفلسطينية التي س���جلت مفخرة صناعية فلسطينية

يجب ان تمنح االولوية ،خصوصًا انها ملتزمة بمواصفات
التصنيع الجيد والتخزين والنقل االمين.
وأش���ار د .ايهاب البرغوثي مس���ؤول وح���دة الضغط
والمناص���رة في الجمعية إلى "أننا من���ذ اللحظة االولى
تابعن���ا االمر مع الجهات الش���ريكة لكي نضمن ضرورة
الكش���ف ع���ن تفاصيل القضي���ة ،واتخ���اذ المقتضى
القانوني ضمن المس���ار القضائي السريع ،ألن القضية
بات���ت قضي���ة رأي عام ،وبات���ت مصدر قل���ق للمرضى
ً
وللمواطنين بش���كل عام ،االمر الذي يتطلب تعامال غير
تقليدي معها وعدم وضعه���ا ضمن الملفات المنظورة
طويلة االمد وعدم ادخالها في نفق االصالح االجتماعي
والصلح العش���ائري أو في اي مسار غير القضاء وسيادة
القانون.
ودعت رانية الخيري امين سر الجمعية نقابة الصيادلة
الى اتخاذ الدور القيادي في متابعة هذا الملف وحماية
الصيدل���ي الملتزم من خالل مجموع���ة تعليمات تؤكد
على االلت���زام ،وبخاصة أن بعض اإلج���راءات المتعلقة
بك���ون الصيدلية منطقة مراقبة م���ن قبل وزارة الصحة
فقط ،رغم انها تسوق منتجات يسوقها السوبرماركت،
ورغ���م ذلك تراقب في الس���وبرماركت بمعايير تختلف
تمامًا عن معايي���ر وزارة الصحة في التعاطي معها في
الصيدليات ،إضافة الى ض���رورة مراقبة مواد التجميل
التي تباع ف���ي الصيدليات ،ووج���وب التأكد من وجود
بطاق���ة البيان وبلد المنش���أ ،والتش���دد م���ن قبل وزارة
الصح���ة بخص���وص الصيدليات الواقعة ف���ي المناطق
المصنفة (ج).
وأضافت الخيري :نع���رف تماما ان الصيدلي يجب ان
ً
يكون حاصال على الش���هادات العلمية الالزمة ،وهناك
مواصفات للصيدلية وش���روط لمزاولة المهنة تختلف
تمام���ا عن بقية التجار ،وه���ذا يتطلب عناية خاصة من
قبل الصيدليات والنقاب���ة ووزارة الصحة دون ان يقلل
من أهمية وحساسية تلك المهنة.

البيرة :انعقاد االجتماع الدوري للفريق
الوطني للتنمية االقتصادية المحلية
البيرة " -األيام" :ترأس وزير الحكم المحلي حس���ين
األعرج ،أمس ،االجتماع الدوري للفريق الوطني للتنمية
االقتصادي���ة المحلية ،بحضور وكيل ال���وزارة محمد
حس���ن جبارين ،وأعضاء الفريق الوطني من الوزارات
والهيئات ومؤسسات القطاع الخاص الشريكة.
وأعرب األعرج عن ش���كر ال���وزارة وتقديرها لجهود
أعضاء الفريق الوطني ودورهم في انجاح إحياء اليوم
الوطني للتنمية االقتصادية المحلية والذي عقد في
 15من الش���هر الماضي ،والذي تم خالله توقيع عدد
م���ن مذكرات التفاهم م���ع وزارة التنمية االجتماعية
ومعهد ماس لألبحاث ،إضافة إلى توقيع اتفاقية بين
اتحاد الهيئات المحلية ومجلس إدارة زهرة الفنجان،
وذلك لالستثمار واستخراج طاقة من المكب.
وأك���د األعرج أهمي���ة االنطالق الفعل���ي في تنفيذ
هذه المذكرات مع الجهات ذات العالقة ،مش���يرًا إلى
بدء تنفيذ بن���ود مذكرة التفاهم م���ع وزارة التنمية
االجتماعية ،وقريبا مع معهد "ماس" لألبحاث من أجل
عمل الدراسات المتفق عليها مع الفريق الوطني.
وأشار األعرج إلى تشكيل الوزارة لجنة خاصة مكونة
من ممثلين ع���ن الوزارة ،واتحاد الهيئ���ات المحلية،
وصندوق البلديات ،والقطاع الخاص ،من أجل دراس���ة
المش���اريع التي س���تقدم من قبل البلدي���ات والتي

ستدخل المنافسة للحصول على دعم مالي من الوزارة
لتنفيذها ،حيث ستضع اللجنة معايير محددة لهذه
المشاريع المتنافسة وأهمها أن تكون ضمن مجاالت
اهتمام البلديات الرئيسة.
بدوره ،اس���تعرض مدير ع���ام التنمية االقتصادية
المحلي���ة محيي الدي���ن العارضة مجموع���ات العمل
المتخصص���ة للفري���ق الوطن���ي والتي ته���دف إلى
تعزي���ز دور الفري���ق ،وتكري���س مب���دأ التكامل بين
مؤسس���ات الوطن ،والتأكيد على تكاملية األدوار بين
كاف���ة الجه���ات ذات العالقة ،والتخص���ص من حيث
المس���ؤولية وتوظيفها بما يحقق األهداف الوطنية
للتنمية االقتصادية المحلية.
وأشار العارضة إلى أن هذه المجموعات تتمثل في
البناء المؤسس���ي ورفع القدرات ،والتخطيط والبيئة
التحتية ،التمويل والشراكات ،االستثمار في القطاع
الزراع���ي والمي���اه ،االس���تثمار في الطاق���ة والبيئة،
واالستثمار في الموروث الثقافي والسياحي.
وجرى خ�ل�ال اللق���اء مناقش���ة مجموع���ات العمل
التخصصي���ة ،باإلضاف���ة إل���ى ط���رح مجموع���ة من
المقترح���ات واآلراء المتعلقة بطبيع���ة عمل الفريق
الوطن���ي ومهامه ،والتأكيد على أهمي���ة ما يقوم به
الفريق على المستوى الوطني.

النصاب القانوني النعقاد الجلس���ة،
إضافة إلى تعيين كاتب لها ،قبل أن
يقوم المصري ،بعرض تقرير مجلس
اإلدارة عن أنشطة البنك خالل العام
الماضي ،والمصادقة عليه.
وذك���ر المصري ف���ي كلمت���ه ،أن
البن���ك نجح خ�ل�ال الع���ام الماضي
بتحقي���ق أهداف���ه وفق���ا لكاف���ة
مؤشرات والمستويات ،رغم الظروف
السياس���ية واالقتصادي���ة الصعبة،
مبين���ا أنه تم���ت زي���ادة رأس المال
بنسبة 40ر ،%10ليصل إلى  69مليون
دوالر ،فيم���ا ارتفعت حقوق الملكية
بنس���بة  ،%15لتبل���غ 6ر 109ملي���ون
دوالر بنهاي���ة الع���ام  ،2017بينم���ا
نمت موجودات البنك بنس���بة ،%25
لتتجاوز المليار دوالر.
وتابع :نمت ودائع العمالء بنس���بة

 ،%24لتص���ل إل���ى حوال���ي 6ر809
مليون دوالر ،بزيادة  158مليون دوالر
عن الع���ام  ،2016ونم���ت التمويالت
المباش���رة بحوال���ي  ،%15لتصل إلى
 619مليون دوالر في نهاية العام.
وبالنس���بة لألرباح قال :حقق البنك
أرباح���ا صافية بع���د الضريبة ،بلغت
5ر 14ملي���ون دوالر ،بزيادة 9ر 1مليون
دوالر ع���ن العام  ،2016وبنس���بة نمو
29ر ،%15كم���ا زادت ربحية الس���هم
األساس���ية م���ن 50ر %21ف���ي العام
 ،2016إلى 86ر %21في العام .2017
كما ت���م اس���تعراض تقرير مدقق
الحسابات عن السنة المالية كما في
 ،2017-12-31والمصادقة عليه.
وذك���ر البندك ف���ي معرض تالوته
للتقرير ،أن القوائم المالية المنشورة
في التقرير الس���نوي ،تظهر بصورة
عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية،
المرك���ز المال���ي للبنك كم���ا في 31
كن���ون األول  2017وأدائ���ه المال���ي،
وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية
بذل���ك التاريخ وفق���ًا ألحكم ومبادئ
الشريعة اإلس�ل�امية ،حسبما تقرره
هيئ���ة الرقاب���ة الش���رعية للبن���ك،
ووفقًا لمعايير المحاس���بة الصادرة
ع���ن هيئ���ة المحاس���بة والمراجعة
للمؤسسات المالية اإلسالمية.
وجرى تالوة تقري���ر هيئة الرقابة
الشرعية ،حيث أكد عفانة ،أن البنك
الت���زم بكافة تعليمات هيئة الرقابة
الشرعية ،وامتثل للضوابط الشرعية
التي أقرتها ،واس���تجاب للمالحظات
التي أبدتها الهيئة.

«حال لم تكن هناك معيقات إسرائيلية»

مصطفى يتوقع بدء العمل في
حقل الغاز بغزة العام 2021
رام الل���ه " -وفا" :توقع رئيس صندوق االس���تثمار محم���د مصطفى ،أن يبدأ
العمل في حقل الغ���از الطبيعي بقطاع غزة في العام  2021حال لم يكن هناك
أي معيقات إسرائيلية تحول دون تطوير الحقل واالستفادة منه.
وق���ال مصطفى في تصريحات صحافية ،أمس ،إن هناك أطرافا دولية تحاول
التنسيق مع الجانب اإلس���رائيلي لتتمكن السلطة الوطنية من استغالل الغاز
الطبيعي في غزة ألنه في منطقة قانونية تتبع ألراضي دولة فلس���طين وذلك
باعتراف إسرائيل.
وأضاف :إن صندوق االس���تثمار ينسق اآلن مع ش���ركتين إحداهما انكليزية
واألخ���رى يونانية للعمل في مش���روع حقل الغاز الطبيعي ال���ذي يدعى "غزة
مارين" بعد خروج شركة شل الفرنسية من المشروع.
وأوض���ح أن مش���روع تطوير حقل الغ���از يكلف نحو ملي���ار دوالر لذلك لجأت
الحكوم���ة مع صندوق االس���تثمار إلى التنس���يق مع ش���ركات أجنبية للعمل
على تنفيذه والتي بدورها س���تدفع ضرائب للحكومة بنس���بة سبعة وثالثين
فارزة خمس���ة بالمئة من دخل المشروع باإلضافة إلى حصة صندوق االستثمار
كشريك.
وبين مصطفى أن مش���روع الغاز الطبيعي سيكون له عوائد مالية كبيرة جدا
إضافة إلى إنتاج ضخم من الغاز يكفي فلس���طين لخمس���ة عش���ر عاما لتوليد
الكهرباء بمحطتي الكهرباء في جنين وغزة.
واكد رئيس صندوق االس���تثمار أن الصندوق والحكومة سينش���ئان محطة
توليد كهرباء بجنين بقدرة تبلغ  450ميغاواط لتوفر نصف احتياجات الضفة
من الكهرباء وسيكون تشغيلها من الغاز الطبيعي المستخرج من قطاع غزة.

ملتقى في "اإلسالمية" حول
العمل الحر وريادة األعمال
غزة"-األي���ام" :عقدت كلي���ة تكنولوجيا المعلومات في الجامعة اإلس�ل�امية،
بالتعاون مع اتحاد ش���ركات تكنولوجيا المعلوم���ات ،وفريق "اعمل بال حدود"
وس���كاي جيك���س ،وحاضنة األعم���ال والتكنولوجي���ا في الجامع���ة ،فعاليات
ملتق���ى العمل الحر وريادة األعمال ،وذلك ف���ي قاعة المؤتمرات العامة بمبنى
القدس للقاعات الدراسية ،بحضور الدكتور ربحي بركة عميد كلية تكنولوجيا
المعلومات ،وعرفات أبو جري مدير الكلية ،وعدد من رؤس���اء األقسام ،وجمع من
ممثلي القطاع الخاص ،ولفيف من طلبة الكلية.

الجلسة االفتتاحية

وفي كلمته أمام الجلسة االفتتاحية ،لفت بركة إلى أن عقد الملتقى جاء في
ظل المنافس���ة الكبيرة على الوظائف المحدودة والبطالة الكبيرة بين خريجي
الجامعات ،واللجوء إلى المشاريع الخاصة لتوفير فرص العمل.
وأوضح بركة أن فعاليات الملتقى تهدف إلى نقل الخبرات وآراء المتخصصين
الممارس���ين لطلب���ة الجامعات ومؤسس���ات التعلي���م العال���ي ،والتقليل من
اإلخفاق���ات بين الرياديين ،والمندفعين للعمل الح���ر وعند الطلبة المبتدئين
المفتقرين للخبرة في ريادة األعمال.
وأشار بركة إلى أن هذه األوقات مهمة لتنظيم الملتقيات واألنشطة المتعلقة
بالعمل الحر وريادة األعمال؛ نظرًا لإلسهامات الكبيرة من المؤسسات والجهات
الريادية التي تعمل في هذه المجاالت ،ونوه إلى أن الكلية حرصت على تزويد
طلبتها بكل م���ا هو جديد وإثراء المناهج الدراس���ية به���ا ،وتطوير التدريب
الميداني ،وعقد المشاريع التي تصب في مصلحة األكاديميين والطلبة.
وشدد بركة على أن الكلية تس���عى إلى إكساب الطلبة المهارات الضرورية،
والفهم الالزم لالنخراط في مجال العمل الحر وريادة األعمال ،وإنشاء الشركات
الخاص���ة لهم ،مؤكدًا على ضرورة زي���ادة االهتمام في هذه المجاالت من خالل
تضافر الجهود في القطاع العام والخاص لتطوير المجتمع الفلسطيني.

جلسات الملتقى

وفيما يتعلق بالجلسات العلمية للملتقى ،فقد أقيم على مدار ثالث جلسات،
حيث ش���ارك المهندس محمد العفيفي -باحث ،بورقة عم���ل بعنوان ":العمل
الحر ..مهارة وتقدير والتزام" ،وع���رض الطالب براء زعرب ،والطالبة نور الهدى
رضوان قصص نجاح عن العمل الحر ،ووقف المهندس أش���رف اليازوري رئيس
مجلس إدارة ش���ركة فيجن بلس ،على ريادة األعمال فكرة ،احتضان ،استمرار،
واستعرض األس���تاذ طارق مطر -ريادي ،ودينا أبو شعبان -ريادية ،قصة نجاح
لري���ادة األعمال ،ووقف فريق مش���روع  BITBALحول المش���روع والتعريف به،
ولفت المهندس تيسير شقليه -باحث ،إلى الممارسة األفضل في العمل الحر.

جانب من فعاليات األسبوع ،أمس.

كتب حامد جاد:
أكد مس���ؤولون وقائمون على مؤسس���ات داعمة لقط���اع التعليم
المهن���ي والتقني أهمية تعزيز الجهود الرامية لتطوير وتحس���ين
جودة مخرجات ه���ذا القطاع بما يكفل تلبيتها الحتياجات الس���وق
المحلية ،ومتطلبات توفير فرص العمل.
واكد وزير التربية والتعليم العالي د .صبري صيدم ،أهمية ازدهار
قطاع التعليم المهني والتقني ،الفت���ًا الى أن وزارة التعليم عملت،
مؤخرًا ،على احياء المجلس االعل���ى للتعليم المهني والتقني ضمن
اطار الجهود الوزارية المبذولة إلحياء هذا القطاع.
وأشار صيدم في كلمة مسجلة القاها على هامش افتتاح فعاليات
أسبوع التعليم والتدريب المهني والتقني التي انطلقت ،أمس ،في
منتجع الش���اليهات في مدينة غزة ،ال���ى ان وزارة التربية والتعليم
عملت عل���ى دمج التعلي���م المهن���ي والتقني في صفوف الس���ابع
والثامن والتاس���ع لتش���جيع ذوي الط�ل�اب على تقبل ه���ذا القطاع
التعليمي المهني المتخصص.
وش���دد صيدم على احتياج سوق العمل الفلس���طينية لكل خبير
ومتخص���ص في مجاالت العم���ل المهني والتقن���ي المختلفة داعيًا
لتفعيل الجهود الرامية لتلبية تلك االحتياجات.
وف���ي كلمة ألقاها رئيس مجلس التش���غيل في قط���اع غزة نيابة
عن وزير العمل مأمون أبو ش���هال ،أكد محمد اب���و زعيتر اهمية هذه
الفعالية في عرض ابداعات الريادين وتش���جيع االخرين على سلوك
طريق العمل واالبداع والتميز.
وأش���ار ابو زعيتر الى أن فكرة انش���اء وتش���كيل مجلس التشغيل
والتدري���ب المهني والتقني بدأت منذ عدة س���نوات مش���يدًا بدور
مؤسس���ات التدري���ب والتعليم المهن���ي وممثلي القط���اع الخاص
والعمال ومؤسس���ات المجتمع المدني المحلي والدولي النشطة في
مجاالت التدريب المهني في قطاع غزة.
ودعا ابو زعيتر لالهتمام بالتدري���ب المهني باعتباره احد الحلول
االبداعية والمس���تقبلية لمش���كلة البطالة المتفشية في فلسطين،
مبينًا أن وزي���ر العمل ومن منطلق اهتمامه به���ذا القطاع التدريبي

طال���ب وزراء العمل العرب خالل مؤتمره���م الخامس واالربعين الذي
عق���د في القاهرة خ�ل�ال االيام االخيرة بتبني كل دولة انش���اء مركز
تدريب مهني في فلسطين لرفع نسبة الملتحقين بالتعليم المهني.
وأش���ار اب���و زعيتر إلى أن صندوق التش���غيل يول���ي اهمية كبرى
لتمويل المش���اريع الصغيرة المنتجة التي تساهم في خفض نسبة
البطالة وزيادة االنتاج والتش���غيل ،مؤكدًا أن الصندوق يبذل جهودًا
ف���ي هذا االطار من اج���ل تجنيد مليار دوالر خالل الس���نوات الثالث
القادمة لضخها في السوق على شكل قروض ميسرة لفئة الشباب.
م���ن جهته ،أكد مدير مكتب االتحاد االوروبي في غزة أيمن فتيحة
أهمي���ة دعم ومس���اندة برامج ومش���اريع التعلي���م المهني لتعزيز
طموحات الشباب والحد من نسب الفقر والبطالة.
وأش���اد فتيحة بدور كافة الش���ركاء والداعمين لمراك���ز التعليم
والتدري���ب المهني عب���ر االتحاد االوروبي وبالش���راكة م���ع وزارتي
التعليم والعمل والقطاع الخاص .
بدوره ،أوضح مدير مؤسس���ة االغاثة االس�ل�امية مني���ب أبو غزالة،
أن تنظي���م فعاليات المعرض المذكور جاء ف���ي اطار تعزيز التعاون
والش���راكة مع مختلف الجهات المختص���ة والداعمة لقطاع التعليم
المهني والتقني ولتعزيز فرص تشغيل الشباب.
من جهته نوه حازم المش���هراوي في كلمة ألقاها باس���م مؤسسة
( )GIZااللمانية الى دور المؤسس���ة في دعم برامج التعليم المهني
وتعزيز الش���راكة مع القطاع الخاص وتحسين جودة مخرجات قطاع
التعليم المهني.
الى ذلك ،اعتبر ممثل وكالة التنمية البلجيكية ديريك ديبرس أن
التعليم التقني حقق اختراقًا ايجابيًا في مس���يرة التعليم في قطاع
غزة ،االمر الذي من شأنه مواجهة التحديات التي يمر بها قطاع غزة
وفي مقدمتها اتاحة الفرص لتشغيل الشباب.
وكانت فعاليات معرض اس���بوع التعليم المهني التي ستس���تمر
حتى يوم غد االربعاء استهلت بكلمة ألقاها مسؤول اللجنة االعالمية
للمعرض س���مير سكيك الذي تحدث حول أهمية تعزيز العالقة بين
مراكز التعليم المهني والقطاع الخاص في مجال تحس���ين وتطوير
قدرات الطلبة الدارسين في هذه المراكز .

رام الله« :القاهرة عمان» يقدم أجهزة
تعليمية لمدرسة «راهبات مار يوسف»

جانب من تقديم األجهزة ألحد الصفوف.

رام الل���ه – "األيام" :قام بنك القاهرة عم���ان ،في اطار عنايته
بقط���اع التعليم ،وتعزي���ز الش���راكة مع مؤسس���ات المجتمع،
بالمس���اهمة في توفير أجه���زة الكترونية لبع���ض الصفوف،
لصالح مدرسة "راهبات مار يوسف" في رام الله ،لخدمة العملية
التعليمية فيها.
وج���اءت لفتة البنك ضمن التزامه بالنه���وض بواقع التعليم،
آلثاره اإليجابية على تطور المجتمع.
وتمثل "مار يوسف" احدى المؤسسات التعليمية العريقة في

رام الله ،ويرتبط البنك بعالقات تعاون وطيدة معها منذ سنوات.
ويعتبر دعم "القاهرة عم���ان" للتعليم ،أحد أبرز أولويات البنك،
بالتالي فهو يدعم سنويا عددا كبيرا من المؤسسات التعليمية.
ولم يخف البنك أن االس���تثمار بالتعليم يعتبر بمثابة استثمار
في مستقبل األجيال الصاعدة ،مشيرا إلى التزامه بمواصلة أداء
رس���الته في هذا المج���ال .كما أكد البنك حرص���ه على تكريس
الش���راكة مع الهيئات التعليمية المختلفة ،مشيدا بما تقوم به
في سبيل نهضة المجتمع.

منتجاتها متوفرة لدى مجموعة «مسلماني»

ُ
"لومينارك" لصناعة الزجاج  70 ..عامًا من االبتكار واإلبداع
رام الله َّ -
أتمت شركة لومينارك العالمة
ُ
التجارية الفرنسية الرائدة بصناعة الزجاج
عامها السبعين في صناعة أشكال واسعة
المبتكرة ُ
م���ن األدوات المطبخية ُ
والمميزة،
ُ
كالصحون ،الكاس���ات ،الفناجين ،حافظات
الطعام ،والزب���ادي ،حيث تميزت لومينارك
خ�ل�ال ه���ذه الس���نين بألوانه���ا الزاهية،
ُومنتجاتها العملي���ة ،المتينة ،والعصرية،
والت���ي هدف���ت م���ن خ�ل�ال ُمصمميه���ا
ُومهندس���يها إل���ى إضف���اء لمس���ة جمال
وإش���راق عل���ى المائدة ،من وجب���ة الفطور
وحتى العشاء ،لتتناسب ُمنتجاتها مع كل
األذواق واألعمار والمناسبات.
وإضاف���ة إلى ح���رص لومين���ارك على
تقدي���م كل ما ه���و أنيق وعص���ري ،فإن
ُ
ُمنتجاته���ا تخض���ع لفحوص���ات عديدة
عبر "معمل كفاءة الج���ودة" حيث تتوفر
المراقب���ة والفحص ُ
كل أدوات ُ
المصممة
بغ���رض زي���ادة االس���تخدام اليوم���ي
ُ
للمنت���ج ،وتمي���زت ُمنتج���ات لومينارك
ُ
ُ
بقوته���ا وقدرتها عل���ى مقاومة العديد
م���ن الصدمات ،فهي أقوى من ُ
المنتجات
األخرى بثالث مرات ،وجمي���ع ُ
المنتجات
(األوعية ،األطباق ،الفناجين ،الكاس���ات،
واألوان���ي الزجاجي���ة) تخض���ع لمعالجة

ملصق ترويجي لمنتجات لومينارك.

ُ
حرارية خاصة تس���مى التقسية لضمان
مقاومة أفضل.
يذك���ر أن ُمنتجات لومين���ارك وأفخم
األدوات المنزلي���ة ُمتوف���رة في الس���وق
الفلسطيني لدى شبكة ُموزعي مجموعة
مس���لماني www.maslamani.com
الوكي���ل الحص���ري لش���ركة لومين���ارك
الفرنس���ية ،ومتوفرة لدى شبكة معارض
مس���لماني هوم ف���ي الخلي���ل ،نابلس،

ُ
طولكرم ،والقدس ،حيث تعتبر مجموعة
ُ
مسلماني كبرى الش���ركات الفلسطينية
والوكي���ل الحص���ري لمجموع���ة عالمات
تجاري���ة عالمية من ضمنهاSamsung, :
Tefal, Moulinex, Lofra, Ariston,
Luminarc, Pyrex, Haier, Bompani,
TurboAir, Elica, Rowenta, Babyliss,
Babyliss PRO, Krups, OXO, Home
.Market, Tescoma, Ocean

