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رئيس سلطة الطاقة يبحث مع رؤساء الهيئات المحلية أزمة التيار الكهربائي في طولكرم 
 المطلوب من  رؤساء المجالس المحلية  في «طولكرم» انشاء شبكة كهرباء واحدة في المحافظة

االتفاق مع محافظ طولكرم على تحديد مواقع لبناء محطات طاقة شمسية مستقبلية لحل ازمة التيار الكهربائي 
  اسرائيل وافقت على تزويد مدينة طولكرم  بـ  خط تغذية  جديد 

طولكرم الحياة االقتصادية – مراد ياســين -شدد رئيس 
ســلطة الطاقة والمــوارد الطبيعيــة م. ظافر ملحم على 
ضرورة بناء نظام كهربائي صحي وذات كفاءة عالية قادر 
على تلبية احتياجات المواطنين في الوطن ككل ، مؤكدا ان 
سلطة الطافة تعمل على تأسيس شركات كهرباء واعادة 
توزيــع احمال الكهرباء وتلبية احتياجــات المحافظات من 
الكهربــاء من مصادر مختلفة حتى تعالج النقص والعجر 
في الطاقة الكهربائية التي تعاني منها محافظات الوطن . 
وأكــد ملحم ان ســلطة الطاقة اعدت نقــاط ربط جاهزة 
تحــت التنفيذ وجاهزة للشــبك بانتظار الموافقة النهائية 
من قبل االســرائيليين مثل نقطة عناب لتزويد طولكرم 
وكفر اللبد وبلعا وبعــض القرى االخرى بالطاقة الالزمة 
لتلبيــة احتياجاتهــم على ان يتم في المســتقبل القريب 
بناء محطة تحويل على الضغط العالي ســتزود محافظة 
طولكــرم بالطاقة الالزمة ، وهنالك  الخط الثالث المغذي 
لمدينة طولكرم باالضافة الى مشاريع الطاقة الشمسية 
التي تنوي تنفيذها ســلطة الطاقة بمساعدة مستثمرين 

في محافظة طولكرم والمحافظات االخرى .
ودعــا ملحــم رؤســاء البلديــات والمجالــس القروية في 
محافظة طولكرم لتوحيد الجهود النشاء شبكة كهربائية 
واحدة لمحافظة طولكرم تعمل على ربط الشبكات حتى 
نســتطيع تزويدها بالتيار الكهربائي من مصادر مختلفة 

حتى تعالج النقص والعجر في الطاقة الكهربائية . 
وكان ملحــم يتحدث لـ»الحيــاة االقتصادية» خالل زيارته 
لمحافظة طولكرم ولقاءه محافظ طولكرم عصام ابو بكر  
حيث بحــث معه  مجموعة من قضايــا محافظة طولكرم 
والحلول واإلجراءات التي تتبعها ســلطة الطاقة والجهات 

المختصة ذات العالقة. 
واســتقبل المحافــظ أبــو بكر المهنــدس ملحــم والوفد 
المرافق له من شــركة النقل الوطنية ومهندســي سلطة 
الطاقة، وذلك بحضور قائد المنطقة العقيد جمال أبو العز، 

ومشاركة الجهات المختصة ذات العالقة .  
وأكــد أبو بكر علــى تعليمات الرئيس محمود عباس « أبو 
مازن» بدعم صمــود المواطنين، وتثبيتهم على أرضهم 
في مواجهة االحتالل واالستيطان، مشيراً إلى ما تقوم به 
الحكومة برئاســة د. محمد إشتيه من جهود ومشاريع في 
خدمة المواطنين، مشدداً على أهمية الحلول والمقترحات 
التــي تقــوم بها ســلطة الطاقــة، وبالتعاون مــع الجهات 
المختصــة ذات العالقة لمعالجة المشــكلة بنقص القدرة 
الكهربائية على مستوى المحافظة، وخاصة أن هذه األزمة 
تتفاقم في ظل النمو السكاني والعمراني وإنشاء المزيد 

من المشاريع. 
وتابــع المحافظ أبو بكــر قائالً : « هناك أهمية لمضاعفة 
القدرة الكهربائية، وتشــجيع المســتثمرين بالتوجه نحو 
المشاريع الخاصة بالطاقة البديلة، حيث أن سلطة الطاقة 
يوجد لديها توجه لدعوة المســتثمرين إلنشــاء مشــاريع 
للطاقة الشمسية على مستوى محافظة طولكرم، وإيجاد 

الحلول األخرى لمشكلة النقص بالقدرة الكهربائية».
و قــال م. ظافــر ملحم بــأن اللقاء مع المحافــظ أبو بكر، 
وجميــع المحافظات على مســتوى الوطن، يأتي في إطار 
الجوالت الميدانية لتحقيق ما تقوم به سلطة الطاقة من 
أعمــال وحلول لمعالجة نقص الطاقة الكهربائية في كل 

موسم صيف.
وأضاف م. ملحم : « تنفيذاً لتوجهات الرئيس محمود عباس 
« أبــو مــازن» وسياســة الحكومة ، تعمل ســلطة الطاقة 

على تنفيذ مشاريع ربط وإعادة توزيع األحمال باإلضافة 
إلى توفير مشــاريع جديدة مثل محطة تحويل، ومشاريع 
الطاقة الشمســية، حيث تم االتفاق مع المحافظ أبو بكر 
على تحديد مواقع لبناء محطات طاقة شمسية مستقبلية، 
والتي من شأنها أن تساهم في معالجة العجز الكهربائي 

على مستوى المحافظة».
كمــا التقى ملحــم رئيس بلدية طولكــرم محمد يعقوب 
وبحــث معه ازمة التيــار الكهربائي فــي مدينة طولكرم 
واليات معالجتها ، كما التقى رؤساء المجالس المحلية في 
منطقة الشــعراوية واســتمع من رئيس مجلس الخدمات 
المشترك عبد الجانم الى شرح مفصل عن معاناة سكان 
هذه المنطقة من ازمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة 
في هذه المنطقة مؤكدا ان هذه التجمع يضم 13  مجلس 
بلدي وقري ومقسمة كهربائيا الى خطين خط زيتا وخط 

نزلة عيسى  . 
بدوره اكد ملحم ان ســلطة الطاقة اعدت  خطوط تغذية 
جديدة في هذه المنطقة حيت تم تجهيز نقطة ربط نزلة 
عيســى مع باقة الشــرقية بانتظار موافقة االسرائيليين 
عليها ،  مؤكدا ان االحتالل يتحمل كامل المســؤولية في 

تأخير ربط هذه الخطوط وفي حال ربطها ســيتم تزويد 
هــذه المنطقــة ب 50 امبيــر اضافي بما يعــادل (2ميغا) 
اضافيــة لتخفيف الضغط على التيار الكهربائي في هذه 

المنطقة . 
وقام ملحم بزيارة خربة فراســين التــي تعاني من عدم 
وجود كهرباء ومياه مؤكدا ان ســلطة الطاقة بالتسيق مع 
وزارة الحكم المحلي وهيئة مقاومة الجدار ستقوم بدراسة 
احتياجات هذه المنطقة لرفدها بالمشــاريع الالزمة حتى 
يتم  نثبتهم على ارضهم لمقاومة التمدد االستيطان في 
هذه القرية الفتا الى ان سلطة الطاقة قامت بتوفير مولد 
كهرباء لهذه المنطقة لتخفيف معاناة الســكان القاطنين 
في هذه المنطقة وتثبيت .ولمقاومة  امتداد المستوطنات 

في محيط بالخربة .
وشكر ابو احمد محمود عمارنه احد سكان خربة افراسين 
زيارة رئيس سلطة الطاقة لخربة افراسين واالطالع على 
معاناة سكانها مؤكدا ان خربة افراسين تضم 6800 دونم 
وتعاني من عدم وجود مياه وكهرباء .الفتا الى ان سلطة 
الطاقة قامت بتزويد الخربة بمولد كهربائي للتخفيف من 

معاناة السكان .  

«كهرباء القدس» تلتقي وفداً أممياً قبيل بدء تطبيق 
قرار كهرباء إسرائيل القطع عن مراكز المدن اليوم

القــدس المحتلة-الحيــاة االقتصادية- أطلع 
رئيس مجلس إدارة شــركة كهرباء محافظة 
القــدس ومديرهــا العــام المهندس هشــام 
العمــري، وفداً مــن مكتب المنســق الخاص 
لألمــم المتحدة لعملية الســالم في الشــرق 
األوســط، علــى آخر المســتجدات حــول بدء 
كهرباء إســرائيل بقطع الكهرباء عن مناطق 
امتيازها، بســبب تراكم الديون على الشركة 
لصالح شــركة الكهرباء اإلســرائيلية، نتيجة 
التعديات والسرقات في مناطق «ب» و «ج «.

وأوضــح العمــري أن هذه اللقــاءات تأتي في 
إطــار المحاوالت إليجاد حلول ألزمة الشــركة 
مع كهرباء إسرائيل، والضغط عليها للتراجع 
عــن قرارهــا بقطــع التيــار الكهربائــي عن 
مناطق األمتياز، مؤكداً أن قرار شركة كهرباء 
إســرائيل جاء بموافقة الحكومة اإلسرائيلية 
التــي تمارس العقاب الجماعي على الشــعب 

الفلسطيني. 
وأكد العمري ان هذا القرار سيكون له انعكاسات 
وتداعيات خطيرة على مجمل األوضاع، وحدوث 
أضــرار ال تحمد عقباها، وشــلّ كافة مناحي 
الحياة، الســيما المؤسســات، والمستشفيات، 
ومســتودعات األدويــة، وقطاعــات التعليــم 
والميــاه، واالتصاالت، والقطــاع االقتصادي، 
وكافة القطاعات الحيوية والخدماتية األخرى 
في مناطــق االمتياز، كما أن هــذا القرار هو 
بمثابــة عقــاب جماعي وخاصة للمشــتركين 

الملتزمين.
وأشــار العمري إلى ان همنــا األول هو توفير 
الفلســطيني  للمواطــن  الكهربــاء  خدمــات 

وللمؤسســات في ظــل هذه األزمة، الســيما 
المرافق الصحية والمستشــفيات والطوارئ، 
ونســعى إلى تجنيبها أي انقطاعات في التيار 
الكهربائي مما قد يفضي إلى وضع خطير، في 
ظل بدء كهرباء إسرائبل تنفيذ تهديدها بقطع 
الكهربــاء في بعض المــدن والقرى والبلدات 
وفــق البرنامــج الذي تم نشــره في وســائل 
االعالم المختلفة، حيث بدء القطع يطال مراكز 
المدن والمناطق الحيوية التي تشــهد ضغطاً 

كبيرا على الشبكات الكهربائية».
وببن العمــري للوفد الزائر أننــا على اتصال 
دائم مع الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة 
الفلسطينية الطالعهم أوال بأول على خلفية 
قرار كهرباء إســرائيل، حيــث قامت الحكومة 
مشكورة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات 

االجراء االسرائيلي.
واقتــرح العمــري علــى وفــد األمــم المتحدة 
برفــع القضية إلــىى أعلى المراتــب حفاظاً 
علــى حق المواطن الفلســطيني في مناطق 
النفــوذ كونها حق إنســاني طبيعي. وشــرح 
العمري تحديات الشركة التي أدت إلى تراكم 
الديون، إضافة إلى استفحال ظاهرة السرقات 
فــي مناطــق «ب» و»ج»، والتعديــات علــى 
الشــبكات الكهربائية، وعدم االلتزام بتسديد 
فواتيــر الكهربــاء الشــهرية فــي المناطــق 
المحيطــة بالقــدس والتي تفتقــر إلى وجود 
األمن الفلســطيني فيها، مؤكداً على ضرورة 
تفعيل القضاء الفلســطيني، وتمكين األمن 
الفلسطيني لتوفير الحماية للجباة من الشركة 

خالل أداء عملهم. 

«القدس المفتوحة» تحصل على المركز األول
 إقليمياً في مسابقة صائدي الثغرات األمنية لعام 2019

رام اهللا- الحيــاة الجديــدة- حصــل العضــو فــي 
فريق جامعــة القدس المفتوحة أ. خليل شــريتح، 
علــى المركــز األول إقليميــاً عن فئــة المهاجمين 
في مســابقة صائدي الثغرات األمنية لعام 2019، 
التــي نظمهــا المركــز العربــي اإلقليمــي لألمــن 
السيبراني التابع لالتحاد الدولي لالتصاالت وشركة 
فلســطين  مركــز  مــع  وبالتعــاون   ،«Silensec»
لالستجابة لطوارئ الحاسوب «بالسيرت» في وزارة 

االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات.
وشــارك في المســابقة العديد من الدول العربية، 
وذلك للتصدي لسلســلة من التحديات في مجاالت 
القرصنة األخالقية، وحماية نظم البنى األساسية 
لتقنية المعلومات واالتصاالت، وتحليل البرمجيات 
الخبيثــة واألدلة الرقمية، حيث فــاز كل من: خليل 
شــريتح من دولة فلســطين عن فئــة (المهاجم)، 
وأحمد الشــريف من دولة مصر عن فئة (المدافع)، 
أمــا ســالم درويش من ســلطنة عمــان فعن فئة 

(المستجيب للحوادث األمنية).
وكانت جامعة القــدس المفتوحة حصدت المراتب 
األولــى فــي الفئــات الثالث لمســابقة فلســطين 

لصائدي الثغرات األمنية لعام 2019 على المستوى 
الوطني، ما مكنها من المشاركة إقليمياً.

وتهــدف المســابقة إلى اختبار قدرات المشــاركين 
في مجال البحث عن الثغرات األمنية وصد الهجمات 
السيبرانية واالستجابة إلى حوادث أمن المعلومات 
عن طريق طرح سيناريوهات عملية معقدة وإيجاد 

حلول لها من قبل المتسابقين.
وبارك رئيس الجامعة د. يونس عمرو هذا اإلنجاز 
الوطنــي الذي يضاف إلى سلســلة مــن اإلنجازات 
التي حققتها الجامعــة إقليمياً ودولياً في المجاالت 
المختلفــة، وبخاصة مجال تكنولوجيــا المعلومات 
واالتصاالت، مشيراً إلى أن الجامعة وفرت كل سبل 
الدعم لطواقمها وطلبتها من أجل التطور واإلبداع 

في هذا المجال.
ونوه مســاعد رئيس الجامعة لشؤون التكنولوجيا 
المعلومــات  تكنولوجيــا  مركــز  مديــر  واإلنتــاج، 
واالتصاالت د. إسالم عمرو، بمثل هذه المسابقات 
التي تأتي فــي إطار صقل المواهب وبناء القدرات 
لدى الطلبة والموظفيــن في الجامعة؛ لما تحتاجه 

من مهارات فنية عالية.

وأشــاد عمرو بأداء فريق الجامعة الذي حصد أعلى 
المراتــب محليــاً وإقليميــاً، الفتاً إلــى توفير مركز 
تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت اإلمكانات كافة 
لرفع كفاءة الفريق الذي وصل إلى درجة عالية من 

القدرة على المنافسة إقليمياً. 
وأضــاف أن الجامعــة تهــدف، مــن خــالل دعمهــا 
وتركيزها على موضوع أمن المعلومات، إلى تعزيز 
المعرفة وثقافة أمن المعلومات لدى طلبة الجامعة 
وخريجيها، وبما يشــكل تميزاً لــدى طلبة الجامعة 
عن غيرهم في تخصص علوم الحاســوب، إضافة 
إلى توفير الدعم والمســاندة للعديد من مؤسسات 
المجتمع الفلسطيني من خالل تفاهمات تعقد على 

مستوى رئاسة تلك المؤسسات. 
وأشــار إلى أن هذا الموضوع أصبح يشــكل العمود 
األساســي في علــوم التكنولوجيا في ظــل الثورة 
الصناعيــة الرابعــة وعولمة البيانات وانتشــارها، 
معربــاً عن أمله في تعزيــز العمل في هذا المجال 
وطنياً ليؤدي إلى إنشاء فريق وطني (فاعل)، كون 
هذا الموضوع أصبح في السنوات األخيرة ذا أهمية 

استراتيجية عالمياً.

مختصون يطالبون بتفعيل النصوص
 القانونية لضمان حماية المستهلك

غزة- الحيــاة االقتصادية- نفــوذ البكري- أكد 
مختصــون أهميــة تفعيــل كافــة النصــوص 
القانونيــة التي كفلت حماية المســتهلك ومنع 
االحتــكار مــع ضــرورة تفعيل التثقيــف لزيادة 
الوعــي حــول المخاطــر الصحيــة الناجمة عن 
عــدم اتبــاع أســس الســالمة والصحــة العامة 

والمواصفات والمعايير المطلوبة.
جــاء ذلك في اللقاء الــذي نظمه معهد الحقوق 
بجامعــة بيرزيت أمس لمناقشــة واقــع حماية 
المســتهلك بمشــاركة العديــد مــن الفعاليات 

المختصة.
واستعرض المستشار القانوني معن األطرش 
القوانين الخاصة بحماية المستهلك والتي يتم 
تنفيذها في الضفة دون غزة بســبب االنقسام 
وقــال إن قانــون حماية المســتهلك يهدف إلى 
حماية الحقوق وعدم التعرض للمخاطر الصحية 
والخســائر االقتصادية وتوفير السلع والخدمات 
المطلوبــة ومنــع االســتغالل والغــش التجاري 
وضمان الجودة بما يتناسب مع معايير مؤسسة 

المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وشدد على دور الجهات الرقابية لمراعاة المنتج 
وضمان حقوق المستهلك مشيرا الى أن القانون 
الــذي صــدر عــام 2005 نــص علــى الصحــة 
والســالمة العامــة من حيــث الجــودة والنوعية 
واالسعار مشــيرا إلى أنه يوجد جمعيات خاصة 
تقــوم بالرقابــة ولكن فــي غــزة ال يوجد ذلك 
رغم أن القانون أباح تشكيل الجمعيات الداعمة 

لحماية المستهلك.
وأشــار إلى المادة 33 في القانون األساس التي 
نصت عليه البيئة المتوازنة والنظيفة وهذا يدلل 
على أهمية العالقة بين البيئة والمواد الغذائية 
والكيماوية التــي يتم التعامل بها في المصانع 

مثلما مواد التنظيف وغيرها.
وأشــار إلى وجود العديد مــن الوكاالت التجارية 
التــي بها نوع من االحتكار للمواد االســتهالكية 
مؤكــدا علــى ضــرورة ايجاد الســعر المناســب 
وضمان الجودة وحق المســتهلك في التعويض 
رغم أن هذا يستغرق المزيد من الوقت للحصول 

على حق التعويض.
واســتعرض العديد مــن النصــوص القانونية 

التي كفلت حق المســتهلك أو استبدال السلعة 
إلصالحهــا أو اســترداد الثمــن، مؤكــدا أن يتم 
تشكيل مجلس فلســطيني لحماية المستهلك 
والــذي يتكــون مــن 15 عضوا تضــم جمعيات 
حمايــة المســتهلك ووزير االقتصــاد وعضوية 
الماليــة والصحة والبيئــة والمواصفات والغرف 
التجاريــة واتحاد الصناعــات والمقاولين ورجال 
االعمــال بهدف حماية المســتهلك وشــدد على 
ضــرورة اعتماد سياســية واضحة للحفاظ على 
صحة االنســان وسالمة البيئة والتقيد بطريقة 
االســتخدام للعقاقير الطبية والمواد الكيماوية 
ســيما في ظل وجود العديد مــن العقوبات في 
حال عدم االلتزام بالمكاييل والموازين والغش 

التجاري والمواد الفاسدة.
وتم خالل اللقاء طرح العديد من المداخالت التي 
أكدت على ضــرورة التقيد بالمعايير المطلوبة 
لحماية المستهلك واصدار التعليمات من جهات 
االختصاص بشأن االستيراد والتصدير واالنتاج 
لدعــم حمايــة المســتهلك ومالحقــة مرتكبي 

المخالفات من جهات االختصاص. 

وزير «االتصاالت» يشارك في مؤتمر االتحاد 
البريدي االستثنائي الثالث في جنيف

جنيف- وفا- شــارك وزير االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات اسحق سدر، في مؤتمر االتحاد البريدي 
االســتثنائي الثالــث والــذي عقــد فــي العاصمة 
السويســرية جنيف. وقال الوزيــر في كلمته في 
المؤتمر، إن اجراءات االحتالل اإلســرائيلي طالت 
كل مناحي الحياة في فلسطين، وأعاقت وما زالت، 
حق شــعبنا في الحصــول على أبســط الخدمات 
البريدية والتي يسعى االتحاد الموقر الى توفيرها 
باعتبارها حقا أساسيا من الحقوق اإلنسانية لكل 
الشــعوب. وقدم ســدر نــداًء عاجــالً للمدير العام 
والمكتــب الدولــي وكل الدول االعضــاء، للتحرك 
بشــكل فــوري والضغط على ســلطات االحتالل 
لالفــراج الفوري والســماح بإدخــال 6 أطنان من 

االرساليات البريدية والتي منع االحتالل اإلسرائيلي 
دخولها إلى فلسطين من خالل المملكة األردنية 
الهاشمية باعتبارها دولة عبور للبريد الفلسطيني 
وفقاً لالتفاقيات الموقعة. وأشــار الى ما تقوم به 
سلطات االحتالل االسرائيلي للتشويش على دولة 
فلسطين في سبيل عدم تمكننا من الحصول على 
عضوية االتحاد البريدي العالمي، مؤكداً تمسكنا 
بالحق في العضوية الكاملة في االتحاد وعلى دعم 
ومساندة الدول االعضاء لتحقيق العدالة واستعادة 
حقنا كباقي شــعوب العالم وفقــاً لما نصت عليه 
قــرارات االمم المتحدة ومجلس االمن، كما طالب 
باحترام اسرائيل لقرارت االتحاد البريدي العالمي 

وااللتزام بتنفيذها.

ترامب: اتفاق تجاري مع اليابان يفتح أسواقها
 أمام منتجات اميركية بقيمة 7 مليارات دوالر

األمم المتحدة -رويترز - أعلن الرئيس األميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي امس التفاصيل األولية إلتفاق تجاري جديد بين البلدين،قال ترامب إنه 
سيفتح األسواق اليابانية أمام منتجات أمريكية بقيمة سبعة مليارات دوالر.وفي مراسم توقيع مع آبي على هامش الجمعية العامة لألمم المتحدة، قال ترامب إن المرحلة 
األولى لإلتفاق ستشمل تجارة رقمية بقيمة 40 مليار دوالر بين أكبر اقتصاد وثالث أكبر اقتصاد في العالم.وأضاف ترامب أن مفاوضين من الجانبين سيواصلون المحادثات.


