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اتفاقية تعاون بين "المشروع اإلنشائي" وجامعتي "القدس"   
و"المفتوحة" إلنشاء مركز بحثي في المجال الزراعي

ع رئيس جامع���ة القدس د. 
ّ
القدس - "األي���ام": وق

عماد أبو كش���ك، ورئيس جامع���ة القدس المفتوحة 
د. يونس عم���رو، ورئيس الهيئ���ة اإلدارية لجمعية 
المشروع اإلنشائي العربي د. علي الحسيني، اتفاقية 
تعاون إلنشاء المركز التعليمي والبحثي في المجاالت 

الزراعية.
وته���دف االتفاقي���ة إلى إع���ادة تأهي���ل الموقع 
التعليمي في جمعية المش���روع اإلنش���ائي العربي 
لالس���تخدامات  بيئ���ة جامعي���ة مالئم���ة  ليصب���ح 
التعليمي���ة والبحثي���ة والتدريبي���ة ف���ي المجاالت 
الزراعية، بم���ا يتطابق مع المواصف���ات والمقاييس 
ومعايير االعتماد والجودة في التعليم العالي، حيث 
يش���مل ذلك تأهيل القاعات الدراسية، والمختبرات، 
ومس���تلزمات التدري���س والبح���ث العلم���ي، إضافة 
للمكاتب، والمنامات، والمرافق الصحية، والس���احات 

الرياضية، والتجهيزات األخرى المطلوبة.
د أبو كش���ك أهمية هذا التعاون المشترك في 

ّ
وأك

النهوض بالقطاع الزراعي في فلس���طين وفق أسس 
علمية وبحثية وتكنولوجية، وتطوير كادر متخصص 
في هذه المج���االت، من خالل إنش���اء وتطوير برامج 
الدبل���وم المهني والحرف���ي، وبرام���ج البكالوريوس 

والدراسات العليا فيها.
وأشاد بهذا المشروع اإلس���تراتيجي الذي سيكون 
ل���ه األث���ر الكبير ف���ي تعزي���ز قطاع���ات االقتصاد 
الفلس���طيني، من خالل االس���تثمار األمثل للطاقات 
والموارد والكوادر، مش���يرًا في هذا الس���ياق إلى أن 
جامعة القدس ستس���هم في تطوير هذا المش���روع 

بم���ا تملك من خبرات بحثية وك���وادر متخصصة في 
المجاالت الهندسية والزراعية.

وقال أبو كش���ك: إن على الجامعات الفلسطينية أن 
ترسم السياس���ات وتضع الخطط الهادفة للنهوض 
بقط���اع الزراعة في فلس���طين من خالل المش���اريع 
البحثي���ة واإلنتاجية التي من ش���أنها توفير فرص 

العمل للشباب الفلسطيني.
ب���دوره، أش���اد عمرو بال���دور الوطن���ي واألكاديمي 
لجامعة القدس، وبالتعاون المشترك بين الجامعتين، 
مش���يرًا إلى أهمية هذا المش���روع ف���ي دعم القطاع 
الزراعي وإنشاء مشاريع إنتاجية تطبيقية، ما يشجع 

الطلبة على االلتحاق بكليات الزراعة في الجامعات.
ولف���ت إل���ى أن جامعة الق���دس المفتوح���ة تؤمن 
بأهمي���ة الزراعة في دعم االقتص���اد الوطني، ولهذا 
فإنها باش���رت بإنش���اء مركز للبحوث الزراعية الذي 
سيس���هم ف���ي تطوير الدراس���ات الالزم���ة لالرتقاء 

بالواقع الزراعي.
م���ن جهته، عّب���ر الحس���يني عن افتخ���ار جمعية 
المشروع اإلنشائي العربي باحتضان المشروع، كونه 
س���ينفذ ويتخذ م���ن أرضها مقرًا ل���ه، إضافة لفتحه 
المجال أمام المنتسبين للمركز للتطبيق العملي في 

مرافق الجمعية.
يش���ار إلى أنه سيتم تش���كيل مجلس علمي داعم 
للمرك���ز التعليمي والبحثي يش���مل ف���ي عضويته 
باحثي���ن وخب���راء عالميي���ن، كم���ا س���يقوم المركز 
باستقطاب الكوادر، والباحثين والطلبة من فلسطين 

وخارجها.

جانب من توقيع االتفاقية.

غزة: "اإلغاثة الزراعية" تستصلح 60 
دونمًا من األراضي الزراعية الحدودية

كتب فايز أبو عون:

أعلن���ت جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية( 
عن اس���تصالح 60 دونمًا من األراض���ي الزراعية في 
مختل���ف محافظات قط���اع غزة، وذل���ك لدعم أوضاع 
المزارعين وتعزي���ز صمودهم فوق أراضيهم، خاصة 
المهددة بالضم والمصادرة لصالح ما ُيسمى "الحزام 

األمني" المقام على طول شرق القطاع.
وعملت اإلغاثة الزراعية، ضمن مشروع دعم قدرات 
اإلنتاج، على دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم عن 
طريق تركيب شبكات رّي في األراضي الُمستصلحة، 
وتزويده���م باألس���مدة، إضافة إلى البذور وأش���تال 
الخض���ار التي يحتاجونها لمواصلة زراعة وتس���ميد 

أراضيهم.
ج���اء ذلك خالل حفل انتهاء مش���روع "دعم قدرات 
اإلنتاج والحص���ول على الدخل للمزارعين والمزارعات 

في قطاع غزة"، نظمته اإلغاثة الزراعية.
من جهته، قال منس���ق المشروع في اإلغاثة، هاني 
الرمالوي: إن المشروع الممول من قبل منظمة التعاون 
اإلس���باني )AECID(، وبتنفيذ المؤسس���ة األسبانية 
)FPS(، تم من خالله استصالح 60 دونمًا من األراضي 

الزراعية.
وأوضح الرمالوي أن عملية إعادة تأهيل واستصالح 
األراضي، استهدفت مزارعي خان يونس ورفح بواقع 
دونم واحد لكل مزارع، حيث وصل عدد المستفيدين 

إلى 60 مزارعًا، من بينهم خمس مزارعات.
وأض���اف: إن اإلغاثة الزراعي���ة قدمت من خالل هذا 
المش���روع، دعمها للمزارعين لتلبي���ة احتياجاتهم 

الزراعية عن طريق تركيب ش���بكات رّي في األراضي 
المستصلحة، وتزويدهم باألسمدة الالزمة للزراعة.

ولفت الرم���الوي إلى أنه تم، أيضًا، توزيع الس���ماد 
والب���ذور وأش���تال الخضار الت���ي يحتاجونها، وذلك 
لمواصل���ة زراع���ة وتس���ميد أراضيهم حت���ى تكون 
صالحة ألعم���ال الزراعة من جه���ة، وتعويضهم عّما 
يتكبدونه من خسائر نتيجة االجتياحات العسكرية 

اإلسرائيلية من جهة أخرى.
ن أن الهدف من المش���روع، هو دعم المزارعين  وبيَّ
وتخفي���ف عبء التكلف���ة اإلنتاجية عنه���م، وزيادة 

عائدهم االقتصادي.
وأكد، أيضًا، أنهم يس���عون من خالل هذا المشروع 
إلى الوصول لسالس���ل إنتاج وتس���ويق جديدة لدى 

المزارعين والمنتجين في قطاع غزة.
من جانبه، قال مس���ؤول دائ���رة المناصرة واإلعالم 
ف���ي اإلغاثة الزراعية، مدحت حلس: إن أول خطوة في 
دعم المنتجات الزراعية تبدأ بدعم المزارعين وتعزيز 

صمودهم على أرضهم.
وأكد حلس أهمية وقوف كافة المؤسسات الرسمية 
واألهلية لدعم المزارعين، وذلك لضمان استمرارهم 
في عملهم الزراعي، وزيادة إس���هام القطاع الزراعي 

في الناتج المحلي.
وذك���ر أن اإلغاثة الزراعية ستس���تمر في حمالتها 
الداعم���ة والمس���اعدة للمزارعي���ن، خاص���ة الواقعة 
أراضيه���م الزراعي���ة ف���ي المناط���ق الش���رقية من 
محافظ���ات قط���اع غزة، حي���ث إن ه���ذه المناطق قد 
تعرض���ت مرات عدة ألعمال التجري���ف والدمار، األمر 

الذي أثر بشكل كبير على مصادر عيشهم.

خالل ورشة عمل نظمتها "غرفة تجارة غزة"

المطالبة بتأجيل تنفيذ قانون الضمان االجتماعي
وإخضاعه لمزيد من الحوار مع ممثلي القطاع الخاص

كتب حامد جاد:

طال���ب متحدثون في ورش���ة عمل 
ح���ول قان���ون الضم���ان االجتماعي، 
الجه���ات ذات العالقة في الس���لطة، 
بإخض���اع القانون لمزي���د من الحوار، 
خاص���ة م���ع ممثلي القط���اع الخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني، والعمل 
على تأجي���ل االج���راءات التنفيذية 
لهذا القانون لحين األخذ بالتعديالت 
والمالحظ���ات الت���ي قدمتها جهات 
مختلفة على ما ورد في هذا القانون 
من عقوبات وغرامات بحق المشغلين.

وأكد رئيس غرف���ة تجارة وصناعة 
غ���زة ولي���د الحص���ري، أن���ه بالرغم 
مما ص���در ع���ن فئ���ات مختلفة من 
اعتراضات عل���ى القانون، فإنه ليس 
هناك م���ن يعترض على قانون يوفر 
عدال���ة اجتماعي���ة وحي���اة كريم���ة 

للعامل والموظف.
وأش���ار الى أن الورشة استهدفت 
الش���ركات  على  القائمين  تعري���ف 
بم���واد  المختلف���ة،  والمؤسس���ات 
القان���ون، وأثرها المال���ي والقانوني 

على شركاتهم.
وش���دد الحصري على أهمية تعديل 
القانون بما يتالءم مع الواقع االقتصادي 
والمعيش���ي ف���ي فلس���طين، وبم���ا ال 
الموظفين  عل���ى  أعب���اء مالية  يضيف 
والعمال وكذل���ك على أصحاب األعمال، 
ف���ي ظل أوضاع اقتصادي���ة متدهورة، 

خصوصا في قطاع غزة.
مدي���ر  اس���تعرض  م���ن جهت���ه، 
العالقات العام���ة واالعالم في غرفة 
تجارة غزة د. ماهر الطباع خالل هذه 
الورشة التي نظمتها الغرفة، أمس، 

المتحدثون في الورشة.

بالتع���اون م���ع مرك���ز الديمقراطية 
وحقوق العاملي���ن، وبحضور عدد من 
أبرز  الش���ركات والمؤسسات،  ممثلي 
ما ج���اء من بنود في قان���ون الضمان 
االجتماع���ي، واألثر المال���ي لتطبيق 

القانون على المنشآت االقتصادية.
ولفت الى ان قانون الضمان يعتمد 
بشكل كبير على تطبيق الحد األدنى 
لألجور )1450 ش���يكاًل ( شهريًا، رغم 
أن نسبة تطبيقه في الضفة الغربية 
ال تتجاوز 60%، وف���ي قطاع غزة غير 

مطبق كليًا.
ونوه الطباع ال���ى أن قانون الضمان 
ثالث���ة  عل���ى  يعتم���د  االجتماع���ي 
التقاعد  تش���مل صن���دوق  صناديق 
الذي يمول باشتراكات العامل بنسبة 
7% من راتبه الش���هري، يقابلها %9 
من صاح���ب العمل، وصندوق إصابات 
العم���ل الذي يمول من صاحب العمل 
بنس���بة 1.6%، دون تحمي���ل العامل 
االموم���ة وهو  أعب���اء، وصن���دوق  أي 
يمول باش���تراكات بنس���بة %0.003 
م���ن صاح���ب العم���ل و0.002% من 

العامل، وتشمل االشتراكات في هذا 
الصن���دوق الذكور واإلن���اث على حد 

سواء، متزوجين وغير متزوجين.
وقال "إن إجمالي ما س���وف يتحمله 
الموظ���ف 7.2% من راتبه الش���هري 
النهائ���ي، بينما يتحم���ل رب العمل 
10.9% لتكون النس���بة اإلجمالية عن 
كل موظ���ف 18.1%، وه���ذه النس���بة 
س���وف تضي���ف أعب���اًء مالي���ة على 
الموظفي���ن والعم���ال، وكذل���ك على 
أصح���اب األعم���ال ف���ي ظ���ل أوضاع 

اقتصادية متدهورة.
واش���ار الى ما تضمنه بنود القانون 
في ب���اب العقوبات من مبالغ مرتفعة 
يتكبده���ا أصح���اب العم���ل، حي���ث 
يعاقب بحس���ب وصفه صاحب العمل 
بغرام���ة مالية ال تقل ع���ن ثالثمائة 
دينار أردني أو م���ا يعادلها بالعملة 
المتداول���ة ع���ن كل عام���ل ال يقوم 
بتس���جيله عم���دًا، وفي ح���ال ثبوت 
تهربه من الوفاء بأي حق من الحقوق 
يعاقب  للمؤسس���ة،  في���ه  المق���ررة 
بغرام���ة ال تقل عن ألف دينار أردني، 

وال تزي���د عل���ى ألفي دين���ار أردني، 
إضافة الى فائدة تأخير قدرها )%1( 
ش���هريًا عن أيٍّ من االشتراكات التي 

تأخر عن أدائها.
وأض���اف "إذا ثب���ت للمؤسس���ة أن 
إصابة العمل وقعت بس���بب مخالفة 
الصح���ة  لش���روط  العم���ل  صاح���ب 
صاحب  فيتحمل  المهنية،  والسالمة 
العمل غرامة مالية مقدارها خمس���ة 
آالف دينار أردني، أو 30% من جميع 
تكالي���ف العناية الطبي���ة، ويعاقب، 
كل م���ن يمان���ع أو يع���ارض أو يعيق 
أعم���ال موظف المؤسس���ة المفوض 
الضابطة  صالحي���ات  يم���ارس  الذي 
القضائي���ة، بغرام���ة ال تزي���د عل���ى 

سبعمائة دينار".
ودع���ا الطب���اع إلى ض���رورة تأجيل 
الضم���ان  بقان���ون  بق���رار  العم���ل 
االجتماعي، وعرض���ه لحوار مجتمعي 
موسع والعمل على مراجعة العقوبات 
بالقانون، حيث  المشمولة  والغرامات 
تضمن���ت مبال���غ مرتفع���ة يتكبدها 
التوعية  وتفعي���ل  العم���ل،  أصحاب 

والترغي���ب في االنضم���ام لمنظومة 
من  وبخاصة  االجتماع���ي،  الضم���ان 
خالل تقديم نظام واقعي ينس���جم 
مع ق���درات المنش���آت م���ن أصحاب 
العم���ل لتنفيذه وااللتزام به، وهو ما 

يعتبر أساس نجاح هذه المنظومة.
مرك���ز  مدي���ر  أش���ار  ب���دوره، 
العاملي���ن  وحق���وق  الديمقراطي���ة 
نض���ال غبن إلى ما قدمه المركز لذوي 
االختصاص من مذك���رات ومالحظات 
نقدي���ة لهذا القان���ون، معتبرًا أنه ما 
لم يتم اتخاذ التعديالت والمالحظات 
لن  التي قدمته���ا جه���ات مختلفة، 
يرتق���َي القانون إلى مس���توى يكفل 
توفي���ر الحياة الكريم���ة للعمال، ولن 
يحقق العدالة االجتماعية المنشودة.
القانون  وانتقد غبن تطبيق ه���ذا 
عل���ى العم���ال أو مح���دودي الدخل 
ممن تص���ل أجورهم أو تقل عن الحد 
األدنى لألجور، الفتًا لعدة نماذج من 
العم���ال ممن يتقاضون أقل من الحد 

األدنى لألجور.
وأك���د أن قيمة الراتب التقاعدي ال بد 
وأن يكفل لمتلقي���ه تلبية احتياجاته 
المعيش���ية أس���وة بما ه���و معمول به 
لدى العديد من الدول المطبقة لقانون 
الضمان االجتماعي، مشددًا على ضرورة 
تعديل ومعالجة الثغرات في القانون، 
سيما وأن إحدى مواد القانون تنص على 
أنه يجب أال يقل راتب التقاعد اإللزامي 
عن 75% م���ن الحد األدن���ى لألجور، ما 
يعنى أن قيمة الراتب التقاعدي لهذه 
الفئة ستبلغ ألفًا وخمسين شيكاًل، وهو 
مبل���غ ال يكفل الحي���اة الكريمة للعامل 
المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبه وفق 

الحد االدنى لألجور.

"التأمين الوطنية" تختتم مشاركتها
فـي مـعـرض "غـذاؤنــا 2018"

جنين: اختتمت شركة التأمين الوطنية 
)NIC( فعالياته����ا ضم����ن رعايتها وثيقة 
التأمي����ن في معرض الغذاء الفلس����طيني 
اتح����اد  نظم����ه  ال����ذي   ،"2018 "غذاؤن����ا 
الصناع����ات الغذائية على مدار أربعة أيام 

في عمارة الحاج حسين بمدينة جنين.
وأكد مدير عام شركة التأمين الوطنية، 
أحمد مشعشع، أن أهمية مشاركة الشركة 
ف����ي دعم مع����رض "غذاؤن����ا"، تأتي لدعم 
االقتص����اد الوطن����ي، خاص����ة الصناع����ات 
م����ن  والرف����ع  الفلس����طينية،  الغذائي����ة 
الفلس����طيني لتمكينه من  المنتج  ش����أن 
وزيادة  الوط����ن،  المنافس����ة داخل وخارج 
حصته السوقية، وبذلك تعود فائدة دعم 

المنتج الفلسطيني على المجتمع كافة.  
وف���ي كلمت���ه، ق���ال رئي���س اتح���اد 
الصناع���ات الغذائية، بس���ام ولويل: "إن 
ه���دف المعرض ه���و تعري���ف المواطن 
بالمنتج���ات الغذائي���ة وبج���ودة المنتج 
الوطن���ي، وه���و بمثاب���ة تقليد س���نوي 
وظاهرة اقتصادية ينظمها االتحاد العام 

للصناعات الغذائية الفلسطينية".
وأضاف: "نحن نش����كر كافة الش����ركات 
الراعي����ة والمس����اهمة في إع����داد وإنجاح 
التأمين  وبالخصوص شركة  المعرض  هذا 
الوطنية لرعايتها وثيق����ة التأمين، حيث 

جناح الشركة في المعرض.

يعتبر هذا دعمًا للش����ركات والمؤسس����ات 
المش����اركة، يتمث����ل ف����ي حصولهم على 
تغطي����ة تأميني����ة ش����املة طيل����ة أي����ام 

المعرض.
الوطني����ة  التأمي����ن  ش����ركة  أن  يذك����ر 
المس����اهمة العامة هي من أولى ش����ركات 
العام  التي تأسست  الفلسطينية  التأمين 
1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة 

بقطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر 
من 24 عامًا، وتعمل الش����ركة وفق محركات 
إس����تراتيجية للنمو المس����تمر، وذلك من 
خالل ش����بكة فروعه����ا ومكاتبها ووكالئها 
المنتش����رة ف����ي جمي����ع أنحاء فلس����طين، 
إضافة إل����ى تعزي����ز دورها الري����ادي في 
التنمية المجتمعية من خالل إستراتيجية 

المسؤولية االجتماعية للشركة.

ضاعف المرح أربع مرات مع هاتف
"سامسونج GALAXY A7" بكاميراته األربع

رام الل����ه -  أعلن����ت سامس����ونج، مؤخرًا، 
عن واحد من أحدث هواتفها )سامس����ونج 
الفئ����ة  م����ن  الجدي����د(   GALAXY A7
م����رة 3  ال����ذي يق����دم ألول  المتوس����طة 
كامي����رات خلفية وكامي����را واحدة أمامية، 
لتمنح المس����تخدمين العديد من األسباب 

ليحظوا بالمزيد من المرح. 
لق����د أصب����ح اعتم����اد الناس أكب����ر على 
هواتفهم الخليوية ليش����اركوا لحظاتهم 
الممي����زة أواًل ب����أول على مختلف وس����ائل 
التواص����ل االجتماعي، وق����د صمم هاتف 
اللحظ����ات  لمش����اركة    GALAXY A7
والمحتوى، فالكامي����را األمامية التي تعد 
الوس����يلة األفضل للحصول على أكثر صور 
السيلفي جودة، تأتي بدقة 24 ميجابكسل 
وفالش LED القابل للتعديل، لتلتقط صور 
س����يلفي ذات تأثير خافت مع ميزة تركيز 
الصور الش����خصية، والحصول على  إضاءة 
مماثل����ة إلض����اءة االس����توديو االحترافية 

باستخدام وضع اإلضاءة االحترافية.
أم����ا الكاميرات الخلفي����ة الثالثية تأتي 
فأصب����ح  ميجابكس����ل،  و5  و8   24 بدق����ة 
بأمكانن����ا أن نلتقط صور مماثل����ة للواقع 
لكي ال تفّوت أي لحظ����ة أو ذكرى، فهاتف 
المس����تخدمين  يس����اعد   GALAXY A7

على التق����اط اللحظات الممي����زة وتوظيف 
تحس����ين  كمي����زة  الذكي����ة  الخصائ����ص 
المش����هد الذكية من سامسونج، لتعديل 
اللون والتباين والس����طوع وتحسين جودة 

الصورة بشكل فوري.
بفض����ل عدس����ة Ultra Wide بدق����ة 8 
ميجابكس����ل و120 درجة، ونظرًا لتصميمه 
بنف����س زاوي����ة الرؤي����ة للعين البش����رية، 
يستطيع جهاز Galaxy A7 التقاط الصور 
للعالم تمامًا كما هي عليه في الواقع. كما 

تتيح ميزة التركيز المباش����ر مع العدس����ة 
العميقة بدقة 24 ميجابكس����ل التحكم في 
عمق المجال من خالل السماح لك بتعديل 
تأثي����ر ال����� Bokeh اللتقاط ص����ور مذهلة، 
وللحصول عل����ى صور واضح����ة ونقية في 
ظ����روف اإلض����اءة المش����رقة والمنخفضة، 
توفر لك العدس����ة بدقة 24 ميجابيكس����ل 
إض����اءة أكثر بصورة تلقائية من خالل دمج 
أربعة بكسالت في بكسل واحد في ظروف 

اإلضاءة المنخفضة.

."GALAXY A7 هاتف "سامسونج

فلسطين تشارك في معرض 
بوخارست السياحي الدولي

بيت لحم - وفا: ش���اركت فلسطين، بفعاليات معرض بوخارست السياحي 
الدولي، الذي يقام في العاصمة الرومانية بوخارست.

ل فلس���طين في حفل االفتتاح س���فير فلس���طين لدى رومانيا فؤاد 
ّ
 ومث

كوكالي، ورئيس الوفد، ممثل وزارة السياحة واآلثار جريس قمصية، إضافة 
إلى عدد كبير من مسؤولي ومنظمي قطاع السياحة حول العالم.

 وأكد كوكالي أهمية الس���وق السياحية الرومانية لفلسطين، التي تحتل 
مراتب متقدمة في األسواق السياحية المصدرة للسياحة إلى فلسطين.

 وعقد الوفد الفلس���طيني سلس���لة من اللقاءات واالجتماعات مع وكاالت 
السفر الرومانية وممثلي القطاع السياحي.

 وأكد قمصية أن جناح فلس���طيني ش���هد إقبااًل كبيرًا، كم���ا جرى توزيع 
العديد من المطبوعات الس���ياحية على زوار الجناح، مؤكدًا شكره للجهود 
الكبيرة التي تبذلها س���فارات فلس���طين حول العالم بالش���راكة مع وزارة 

السياحة واآلثار من أجل إنجاح هذه المشاركات الدولية.
 كما عق���د وفد فلس���طين، العديد من اللق���اءات مع نظرائ���ه من الوفود 
المش���اركة، ح���ول البرامج الس���ياحية الت���ي يروجها القطاع الس���ياحي 
الفلسطيني، إضافة لإلمكانيات التي يحظى بها، عالوة على ضمان تحقيق 
التش���بيك المباش���ر بين القطاع الس���ياحي الفلس���طيني الخاص ونظيرة 
الرومان���ي؛ من أجل اس���تقطاب المزيد من الوفود الس���ياحية والحجاج إلى 

فلسطين.

خالل اجتماع لهيئته العامة في البيرة وغزة

انتخاب مجلس إدارة جديد لـ"اتحاد المزارعين"
البي���رة - "األيام": نظم اتحاد جمعيات المزارعين الفلس���طينيين اجتماعا 
لهيئت���ه العامة أمس، في قاعة الهالل االحمر في البيرة، وفي قاعة ش���بكة 
المنظمات االهلية في غزة، عب���ر تقنية الفيديوكونفرنس، بحضور ممثلين 
عن الجمعيات الزراعية من الضفة وغزة، ووزارة الزراعة، وذلك بهدف انتخاب 

مجلس ادارة جديد لالعوام الثالثة القادمة 2019 -2021. 
وقب���ل عملية االنتخاب تم ع���رض التقرير المال���ي واالداري حتى تاريخه، 
اضافة الى رزمة المشاريع الجديدة التي فاز بها االتحاد للعام القادم، ومنها 
مش���روع الزراعة المائية ف���ي الضفة وغزة، بتمويل من التعاون االس���باني، 
ومشروع مد خط مياه للمزارعين في جنوب غزة، بتمويل من مجلس برشلونة. 

وحض���ر االجتماع غالبي���ة اعضاء 
الهيئ���ة العامة، وتم خالله انتخاب 
مجلس ادارة جدي���د لالتحاد مكون 
من 11 عضوا، بينهم س���يدة واحدة، 
تال ذلك توزي���ع المناصب االدارية 
عل���ى اعض���اء المجل���س المنتخب 
واالجراءات  االنتخابية  االصول  وفق 
المتبعة بحضور احالم عودة ممثلة 
عن وزارة الزراعة كجهة اختصاص، 
الت���ي صادق���ت على صح���ة ودقة 
االج���راءات االنتخابية م���ن الناحية 

القانونية والرسمية. 
وكان���ت المناصب حس���ب اآلتي: 
رأف���ت خندقجي )طولكرم( رئيس���ًا 
لمجل���س االدارة، مدحت أبو ش���نب 
)رفح( نائبًا للرئي���س، جابر طمايزة 
)الخلي���ل( امين���ا للصن���دوق، ط���ه 
حمام���رة )بي���ت لحم( امينا للس���ر، 
اخالص الريم���اوي )رام الله( عضوًا، 
رزق اب���و ناص���ر )س���لفيت( عضوًا، 
داوود زحالق���ة )الق���دس( عض���وًا، 
مدح���ت الجاغوب )نابل���س( عضوًا، 
باس���م ابو غليبة )قطاع غزة( عضوًا، 
اش���رف محارب )قطاع غ���زة( عضوًا، 

موسى ابو فارة )الخليل( عضوًا.


