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     دعوة حلضور إجتماع الهيئة العامة العادي السنوي
الشركة الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية املساهمة العامة احملدودة “واصل”

السادة املساهمني الكرام،
يتشرف مجلس إدارة الشركة الفلسطينية للتوزيع واخلدمات اللوجستية املساهمة العامة احملدودة “واصل” بدعوة كافة مساهمي الشركة 
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من النظام الداخلي للشركة للنظر في جدول األعمال التالي:

تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018. . 1

تقرير االدارة التنفيذية لشركات مجموعة واصل.. 2

تقرير مدقق حسابات الشركة للسنة املالية املنتهية في 2018/12/31.. 3

مناقشة البيانات املالية للشركة واملصادقة عليها للسنة املالية املنتهية في 2018/12/31.. 4

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة لعام 2018.. 5

انتخاب مدققي حسابات الشركة لعام 2019.. 6

أية أمور أخرى على أن تكون من اختصاص الهيئة العامة العادية.. 7

أو توكيل مساهم آخر عنكم وذلك بعد تعبئة سند  املرجوه،  القرارات  واتخاذ  القانوني  النصاب  يرجى حضوركم شخصياً لضمان حتقق 
التوكيل أدناه وتوقيعه من قبلكم، وإيداعه لدى مقر الشركة الكائن في رام اهلل – شارع إدوارد سعيد عمارة القلعة/ ط1، أو إرساله على 

فاكس الشركة رقم 2959130-02، وذلك قبل ثالثة أيام من موعد االجتماع.

 كما يرجى من السادة املساهمني املمثلني للشركات أو املؤسسات أو أي شخص اعتباري عام تثبيت متثيلهم مبوجب تفويض رسمي حلضور 
اإلجتماع وإرساله على الفاكس املذكور أعاله قبل ثالثة أيام من موعد االجتماع. 

www.WasselGroup.psلإلطالع على التقرير السنوي والبيانات املالية للعام 2018 للشركة، يرجى زيارة املوقع االلكتروني
وفي حال رغبتكم باستالم كتاب التقرير السنوي ميكنكم زيارة احدى فروعنا في كل من رام اهلل، اخلليل، نابلس.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

    مراد طهبوب
 رئيس مجلس اإلدارة
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دعوة
اجتماع الهيئة العامة العادية للسادة المساهمين

يتشــّرف مجلــس ادارة شــركة مصــرف الصفــا المســاهمة العامــة المحــدودة بدعــوة الســادة المســاهمين الكــرام لحضــور 
ــد  ــوم األح ــر ي ــن ظه ــر م ــة عش ــاعة الثاني ــام الس ــي تم ــيعقد ف ــذي س ــام 2018 ال ــة للع ــة العادي ــة العام ــاع الهيئ اجتم
ــن فــي شــارع  ــق رقــم )-1(، بجانــب مقــر المصــرف الكائ ــدق الكرمــل قاعــة حيفــا طاب الموافــق 2019/05/12 فــي فن
الجهــاد بالقــرب مــن الــدوار التشــريعي فــي منطقــة الماصيــون، مدينــة رام اهلل وذلــك للنظــر فــي جــدول االعمــال التالــي:

تالوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية وغير العادية السابق.   .1
سماع تقرير مجلس االدارة عن أعمال المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته واقراره.  .2

ســماع تقريــر هيئــة الرقابــة الشــرعية عــن أعمــال المصــرف للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2018/12/31   .3
واقــراره. ومناقشــته 

سماع تقرير مدقق حسابات المصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 ومناقشته واقراره.  .4
مناقشة البيانات المالية للمصرف للسنة المالية المنتهية في 2018/12/31 والمصادقة عليها.  .5

المصادقــة علــى تعييــن مجلــس اإلدارة للســيد عصــام المهتــدي كممثــل جديــد للعضــو بنــك القاهــرة عمــان بــداًل   .6
مــن الممثــل المســتقيل الســيد طــارق عقــل.

ابراء الذمة المالية ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2018/12/31.  .7
انتخاب مدقق حسابات للسنة المالية 2019 للمصرف وتفويض مجلس اإلدارة بتحديد أتعابه.  .8

راجيــن مــن الســادة المســاهمين التكــرم بحضــور االجتمــاع شــخصيًا أو توكيــل أحــد مســاهمي المصــرف لينــوب عنكــم 
فــي حضــور  اجتمــاع الهيئــة العامــة المذكــور بعــد تعبئــة ســند التوكيــل المرفــق مــع الدعــوة المرســلة وايداعــه لــدى 
ــام علــى األقــل مــن  ــل 3 أي ــة رام اهلل قب ــون- مدين ــن فــي شــارع الجهــاد، الماصي مقــر االدارة العامــة للمصــرف الكائ

التاريــخ المحــدد لالجتمــاع.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،

رئيس مجلس االدارة
يزيد المفتي 

وزير الحكم المحلي يطلع على 
احتياجات محافظة جنين

جنين - محمد بالص: أكد وزير الحكم المحلي المهندس 

مجدي صالح، أمس، حرص ال���وزارة على تمكين الهيئات 

المحلي���ة من تقديم أفضل الخدم���ات للمجتمع المحلي، 

وذلك خالل زيارة قام بها لمحافظة جنين.

وق���ال، إن من أبرز أولوي���ات الوزارة تمكي���ن الهيئات 

المحلية من رسم السياسات وتحديث األنظمة والقوانين 

وتوفير الدعم والمش���اريع لها، ومساعدة الهيئات على 

تذليل العقبات التي تواجهه���ا وبناء قدراتها، وإحداث 

التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين 

وتمكينهم م���ن الصمود على األرض والعيش بكرامة بما 

يليق بتضحياته.

واجتم���ع صالح في بداي���ة زيارته، مع نائ���ب المحافظ 

كم���ال أبو الرب، في مق���ر المحافظة، عل���ى رأس وفد من 

وزارة الحك���م المحلي في زيارة قال صال���ح، إنها هدفت 

إلى اإلطالع على واقع الهيئات المحلية، واالس���تماع إلى 

المعيقات التي تواجهها والتعرف إلى أبرز احتياجاتها 

التنموية.

وش���دد أبو الرب على ضرورة إح���داث التغيير اإليجابي 

ف���ي عملية البنية التحتية التطويري���ة، والدفع بالعجلة 

االقتصادي���ة نحو األم���ام للنهوض بالواقع المعيش���ي، 

وتعزيز صمود المواطني���ن والحفاظ على مقدراتهم في 

مواجه���ة إجراءات االحتالل والمؤام���رات التي تحاك ضد 

القضية الوطنية.

وتحدث ف���ي اللقاء، مفتي قوات األم���ن، ومدير الحكم 

المحلي، وأمين س���ر حركة فتح ف���ي إقليم جنين عطا أبو 

ارملي���ة، وعضو المجلس الثوري وفاء العفيف، ومس���اعد 

المحافظ، والذين ثمنوا جه���ود الوزارة في الوقوف على 

احتياجات المجتمع.

وطالبوا بتحس���ين خدمات البني���ة التحتية والخدمات 

األساس���ية، ومن���ع التعديات عل���ى األراض���ي الزراعية، 

واقترح���وا تش���كيل لجان مكون���ة من ش���رائح المجتمع 

المحلي للوقوف على احتياجات المجتمع المحلي، وإيجاد 

أماكن بديلة للبيع لبعض أصحاب البسطات.

وبع���د لقاء عقده وزير الحك���م المحلي مع رئيس بلدية 

جنين الدكتور محمد أبو غال���ي وأعضاء المجلس البلدي، 

انتق���ل صالح إل���ى مخيم جني���ن حيث زار مق���ر اللجنة 

الش���عبية للخدمات، واجتم���ع مع رئيس اللجنة حس���ن 

العم���وري وأعضاء اللجنة بحضور عض���و المجلس الثوري 

لحرك���ة فتح جمال حويل، ومدير دائرة ش���ؤون الالجئين 

في منظمة التحرير محمد السيد.

مركز "شمس" يختتم دورة
 في التجّمع السلمي

ّ
حول الحق

رام الله - "األي���ام": اختتم مركز إعالم حقوق اإلنس���ان 

والديمقراطية "ش���مس"، أمس، دورة تدريبية حول "الحق 

في التجمع الس���لمي في القوانين الوطنية والمعاهدات 

واالتفاقي���ات الدولية"، ش���ارك فيها أفراد من الش���رطة، 

واألمن الوطني، واالستخبارات العسكرية، واألمن الوقائي، 

وذلك بدعم من وزارة الخارجية األلمانية.

وقال "ش���مس": إن الهدف من ال���دورة التعريف بالحق 

في التجمع الس���لمي وأهدافه وأركانه وشروطه، وتوضيح 

التش���ريعات والقوانين الناظمة لعم���ل األجهزة األمنية، 

والمهام الت���ي تقع على عاتق األجه���زة األمنية، وزيادة 

معرفة رج���ال األمن بعالقة التجمع الس���لمي مع الحقوق 

األخ���رى، وبيان الحق في التجمع الس���لمي ف���ي القانون 

األساسي الفلسطيني، والحق في التجمع السلمي كما ورد 

في المعاهدات واالتفاقيات الدولية، والبحث في العالقة 

بين األمن واإلع���الم "اإلعالم األمني بين اإلعالميين ورجال 

األمن".

واس���تعرض أس���تاذ القانون في جامعة القدس، جهاد 

الكسواني، القوانين والتشريعات الناظمة لعمل األجهزة 

األمني���ة، موضحًا الف���رق بي���ن القانون الع���ام والقانون 

الخاص، واس���تعرض التطور التاريخ���ي للنظام القانوني 

الفلس���طيني والقواني���ن الناظم���ة لق���وات األمن خالل 

فترة الس���لطة الوطنية، ومميزات القوانين والمراس���يم 

التي تشكل إس���تراتيجية األمن في فلس���طين، كغياب 

السياسية التش���ريعية الواضحة بمجال س���ن القوانين، 

وغياب التخطيط اإلس���تراتيجي في مجال سن القوانين، 

وتشتت الجهود التشريعية.

من جهت���ه، تحدث المدرب فضل س���ليمان عن العالقة 

بين األمن واإلع���الم، و"على ماذا يتوقف وجود إعالم أمني 

فاعل وناجح؟ وما هو دور األمن ودور اإلعالم؟ وكيف يمكن 

تنظيم العالقة بين األجهزة األمنية ووسائل اإلعالم؟ وما 

عالقة التعتيم اإلعالمي باإلشاعات؟".

بدوره، تناول المحامي أش���رف أبو حية ش���روط وعالقة 

الحق في التجمع الس���لمي مع الحقوق األخرى، وأش���كال 

الحق ف���ي التجمع الس���لمي من حيث التجم���ع المطلبي، 

والتجمع السياس���ي، والحق بالتجمع السلمي في القانون 

األساسي، والالئحة التنفيذية لقانون االجتماعات العامة 

الص���ادرة عن وزير الداخلية ع���ام 2000، وعرض الحق في 

التجمع السلمي استنادًا للمعاهدات واالتفاقيات الدولية 

واإلقليمي���ة ذات الصل���ة والتع���ارض بينه���ا، والتزامات 

فلسطين بعد انضمامها لالتفاقيات والمعاهدات الدولية 

فيما يخص الحق بالتجمع الس���لمي، واألسس المشروعة 

لتقييد الحق بالتجمع السلمي.

إطالق حملة توعوية بمرض 
الثالسيميا في جنين

جني���ن - "األيام": أطلقت جمعي���ة أصدقاء مرضى الثالس���يميا في محافظة 
جنين، أمس، حملة توعية وتثقيف حول مرض الثالس���يميا في أوس���اط طلبة 
الم���دارس، بتمويل م���ن الصندوق العرب���ي لإلنماء االقتص���ادي واالجتماعي، 

وبالتعاون مع قسم الصحة المدرسية التابع لمديرية التربية والتعليم.
وقال القائمون على الحملة: إنها تس���تهدف ع���ددًا من المدارس، حيث قام 
ع���دد من مرضى الثالس���يميا بعقد لق���اءات مع الطلبة، بع���د أن تم تدريبهم 

كمثقفين صحيين حول مرض الثالسيميا ومهارات التثقيف.
وش���رح المرضى أمام طلبة المدارس طبيعة مرض البحر األبيض المتوس���ط 
"الثالسيميا"، وأنواعه ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه، وأهمية إجراء الفحص 

الطبي قبل الزواج ودوره في الحد من وجود والدات ثالسيميا جديدة.
وأش���اد المرضى بالتعاون وتس���هيل المهمة من إدارات المدارس والطاقم 

األكاديمي والطلبة مّمن أبدوا اهتمامهم في المعرفة حول هذا المرض.

يوم تطوعي لتنظيف مقبرة 
الشهداء في قلقيلية 

قلقيلية - "األيام": نظم البرلمان القلقيلي الشبابي، وبلدية قلقيلية، وقيادة 

األمن الوطني، أمس، يومًا تطوعيًا لتنظيف مقبرة الشهداء في مدينة قلقيلية، 

بمشاركة المحافظ رافع رواجبة، وقائد المنطقة غازي بشارات، وممثلي األجهزة 

األمنية، ورئيس البلدية هاش���م المصري، ومنسق البرلمان الشبابي آدم داود 

ومتطوعي البرلمان. 

وعمل المشاركون في اليوم التطوعي، منذ ساعات صباح أمس، على تنظيف 

المقبرة والقيام بأعمال الدهان وزراعة الورد وتقليم األشجار فيها.

وقال رواجبة: "تس���عى المؤسس���ة األمنية إضافة لدورها في تحقيق األمن 

واألمان للمواطنين، إلى تعزيز دورها المجتمعي وتلبية احتياجات المواطنين". 

وأكد المصري دور البلدية المس���اند لكافة األنشطة في المدينة، داعيًا إلى 

المزيد م���ن المبادرات الخالقة للنهوض بواقع المدينة، فيما أش���ار بش���ارات 

إلى أهمية العمل التطوعي في تقوية الروابط االجتماعية، وأهمية الش���راكة 

مع مؤسس���ات المجتمع المحلي لخدمة الوطن والمواط���ن، فيما أوضح داود أن 

البرلمان الشبابي يسعى إلى تعزيز دور الشباب في المجتمع.

حملة تطوعية لتنظيف 
األماكن األثرية في سبسطية

نابل���س - "األي���ام": نظم طاقم ش���ؤون الم���رأة، أمس، حمل���ة لمجموعة من 

المتطوعين الش���باب في الطاقم، في قرية سبسطية األثرية بمحافظة نابلس، 

لتنظيف األماكن األثرية في القرية، تحت شعار "جيلنا الجديد لحماية تراثنا 

العتيق"، بمش���اركة عش���رات من المتطوعين والمتطوعات وبحضور رئيس���ة 

مجل���س إدارة الطاقم أريج ع���ودة، وعدد من عضوات مجل���س اإلدارة، والمدير 

المقيم لمؤسس���ة "فرديريش إيبرت" في فلسطين هانس ألبن، ورئيس بلدية 

سبسطية محمد عزم، وحشد من المواطنين. وأكدت عودة أهمية المبادرة "في 

هذا المكان بالتحديد الذي يعبق بتراث فلس���طين الجميل، ليكون هذا التراث 

واإلرث امتدادا لبناء جيل بعد جيل على هذه األرض المباركة.. أرض فلسطين".

وقالت: "يسعدني أن تكونوا اليوم المبادرين في الحفاظ على آثارنا ومناطقنا 

الس���ياحية، فأنتم من تحملون راية التغيير وبك���م يكبر األمل يوما بعد يوم، 

فأنتم جيل المستقبل الواعد، ومن خالل مبادراتكم التي اخترتم تنفيذها، من 

العمل على التأريخ الشفوي لتجارب 

إنس���انية واجتماعي���ة خ���الل فترة 

النكب���ة 1948، إلى مب���ادرة تنظيف 

المواقع األثرية في محافظات الوطن 

المختلف���ة. نربط الماض���ي بالحاضر 

لنصنع المستقبل".

من جهت���ه، أش���اد ع���زم بمبادرة 

الطاقم والشباب في تنظيف األماكن 

التراثية والحفاظ عليها، فيما أش���ار 

ألب���ن إلى أهمي���ة دور الش���باب في 

الحفاظ على األماك���ن التراثية، وفي 

التغيير نحو األفضل.

"القدس المفتوحة" تنظم
مؤتمرًا حول قضايا الشباب

رام الله - "األي���ام": نظمت جامعة الق���دس المفتوحة، 

والمعهد الديمقراطي الوطني، في رام الله، أمس، مؤتمرًا 

تحت عنوان "أنا أش���ارك لقضايا الش���باب الفلس���طيني"، 

بحض���ور محاف���ظ رام الله والبي���رة ليلى غن���ام، ورئيس 

الجامعة يونس عمرو، ووكيل وزارة العمل س���امر سالمة، 

ونواب رئي���س الجامعة، ومس���اعديه، ومدي���ري الفروع، 

وعمداء الكليات، وعدد من المديرين العامين. 

وبرنام���ج "أنا أش���ارك" ال���ذي ينف���ذ بف���روع "القدس 

المفتوحة" ف���ي دورا، والخليل، وس���لفيت، وقلقيلية، هو 

برنام���ج دولي نفذ في العديد من الدول العربية، ويهدف 

إلى بناء معارف الطلبة المشاركين وقدراتهم ومهاراتهم 

بمجال العمل السياسي والممارسة الديمقراطية وصناعة 

القرار، ضمن قالب فلس���طيني بحت، ويشمل مئات الطلبة 

من الفروع األربعة في مرحلته األولى.

ودعت غنام الش���باب للتعبير عن رأيهم بش���كل فاعل، 

والبح���ث عن المعلوم���ة الصحيحة وع���دم االنقياد ألحد، 

ليصبحوا راف���دًا إيجابيًا لألح���زاب والتنظيمات الوطنية 

المنضوية تحت مظلة منظمة التحري���ر، وأن تأخذ المرأة 

مكانتها في الحياة السياسية.

م���ن جهته، ق���ال عم���رو: إن برنامج "أنا أش���ارك" مميز 

ويس���اعد الطلبة على معرفة ما يتحدث���ون به في المجال 

السياس���ي، "فهو يهي���ئ الظروف لتقوية الش���باب في 

النواح���ي السياس���ية بالمجال���س المختلف���ة"، مبينًا أن 

البرنامج محفز ودافع للش���باب لتعليمه���م على معترك 

الحياة وتدريبهم على الحديث الطيب المهيب.

وأك���د أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا لالرتقاء بطلبتها 

وخريجيه���ا ف���ي المحافل كافة، مش���يرًا إلى أن رس���الة 

"القدس المفتوحة" ال تتوق���ف على النواحي األكاديمية 

فحسب، وإنما هي رسالة مجتمعية وطنية متكاملة تصب 

في خدمة القضية الفلسطينية. 

بدوره، قال مدير مكتب المعه���د الوطني الديمقراطي 

أشرف الزغير: لعب المعهد دورًا مهمًا في تعزيز الثقافة 

السياس���ية منذ إنشائه س���نة 1994، بعيدًا عن أي انحياز، 

مش���يرًا إلى التط���ورات الجديدة في برنامج "أنا أش���ارك" 

والكثي���ر من التدريبات الجديدة التي س���تطرح ألول مرة 

في فلسطين.

وفي كلم���ة الطلبة المس���تفيدين م���ن البرنامج، قالت 

الطالبة رؤى أبو عرقوب: "إن البرنامج س���اعدنا على تكوين 

معرف���ة لنصبح أكث���ر فعالية، فقد كان عب���ارة عن نقطة 

تحول على الصعيد الفكري، وأصبح لدّي معرفة ومعلومات 

بشكل أكبر عن القضايا السياسية التي ناقشت مواضيع 

كالديمقراطية وحقوق اإلنسان واالنتخابات، وغيرها".

وفي الجلس���ة التخصصية الت���ي عقدت في المؤتمر 

وأدارها اإلعالمي إيهاب الجريري، تركزت األوراق حول 

محاور عدة، تناول األول "الشباب والتعليم المهني بين 

القبول والعزوف والنظ���رة المجتمعية"، وتحدثت فيه 

مديرة التعلي���م المهني والتقني ف���ي وزارة التعليم 

العالي وس���ام نخلة، ومح���ور "البطالة وس���وق العمل" 

تحدث فيه س���المة، ومحور "دور الش���باب في النزاهة 

والش���فافية في العملية السياس���ية وصن���ع القرار"، 

تحدث فيه مس���اعد رئيس "القدس المفتوحة" لشؤون 

الطلبة محمد شاهين.

متحدثون في المؤتمر.

"العربية األميركية" وجمعية الجليل 
تبحثان تعزيز التعاون المشترك 

جني���ن - محمد بالص: بح���ث رئيس الجامع���ة العربية 
األميركية أ. د. علي زي���دان أبو زهري، أمس، مع مدير عام 
جمعية "الجليل" داخل الخط األخضر أحمد الش���يخ، سبل 
تعزيز التعاون المش���ترك، وذلك خالل زيارة قام بها وفد 

الجمعية للجامعة.
وأكد أبو زهري، حرص الجامعة على التعاون مع الجمعية 
الت���ي قال، إنها س���تكون بوصل���ة الجامعة ف���ي الداخل 
للتواص���ل م���ع المؤسس���ات والمراكز البحثي���ة العربية، 
مش���ددًا على اهتم���ام الجامعة في التواصل مع ش���رائح 

المجتمع في الداخل.
وقدم شرحا تفصيليا عن الجامعة وتأسيسها ونشأتها 
والخدمات التي تقدمها ف���ي الجانب األكاديمي والبحث 

العلم���ي، متطرق���ا إلى البرام���ج األكاديمية ف���ي درجات 
الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس. 

م���ن جهته، أعرب الش���يخ، ع���ن س���عادته لوجوده في 
الجامع���ة التي ق���ال، إنها أصبح���ت من���ارة علمية للكل 
الفلسطيني، وقدم شرحا تفصيليا عن الجمعية والخدمات 

التي تقدمها في خدمة البحث العلمي.
وناق���ش الطرفان، س���بل التعاون في المج���ال البحثي 
وتنظيم ندوات علمية في الجامعة وفي الداخل، وتباحثا 
في إمكانية تنظيم مؤتمرات علمية مش���تركة، باإلضافة 

إلى إلقاء المحاضرات والزيارات العلمية.
وفي نهاية الزي���ارة قام الوفد الزائ���ر بجولة تعريفية 

بمرافق الجامعة ومنشآتها ومختبراتها.


