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محليات

غنيم يتفقد عزون عتمة الواقعة خلف الجدار
قلقيلية - الحياة الجديدة 
- أكــد وكيــل وزارة الحكم 
المحلــي المهنــدس مازن 
غنيم على دعم التجمعات 
السكانية المحاذية للجدار 
والواقعــه  واالســتيطان 
خلفــه، لمــا تعانيــه هــذه 
اضــرار،  مــن  التجمعــات 
مواطنوهــا  يعانيــه  ومــا 
مــن معيقات فــي حياتهم 
اليوميــة، واســتنكر كافة 
االجراءات االسرائيلية على 
االرض والمواطنين، وناشد 
الجميــع بتضافــر الجهــود 
مــن أجــل كســر العزلــة 

المفروضة عليهم. 
جاء ذلك فــي الزيارة التي 
قام بها غنيم، لبلدة عزون 
المحيطة  عتمة والمنطقة 
بها والواقعــة خلف الجدار 
العنصــري فــي محافظــة 
قلقيلية، ورافقه في الزيارة 

وفد من الــوزارة ومديرية 
الحكم المحلي في قلقيلية 
ضــم مديــر عــام الحكــم 
المحلي في قلقيلية اسعد 
سوالمة، ومدير عام الحكم 
المحلي في نابلس ســمير 
دوابشة، وعدد من المدراء 
الدوائــر، اضافة  ورؤســاء 
الى رئيــس بلدية قلقيلية 
وعدد من ورؤســاء الهيئات 
المنطقــه،  المحليــة فــي 
علــى  لهــا  خال ا  طلعــو ا
معانــاة المواطنيــن هناك 
مــن ممارســات االحتــالل 
والحواجــز  ومســتوطنيه، 
الموجودة على مدخل البلدة 
التي تمنع الدخول والخروج 
اال بتصاريــح خاصــة واذن 

مسبق.
والوفــد  غنيــم  واســتمع 
المرافق من رؤساء الهيئات 
المنطقــة،  المحليــة فــي 

ناتهــم  معا عــن  لشــرح 
اليوميــة واالجــراءات التي 
يتعرضون لها والتهديدات 
كمــا  تواجههــم،  لتــي  ا
اطلعــوا الوفــد علــى اهم 
ومطالبهــم،  احتاجاتهــم 
وتحــدث غنيــم اليهم عن 
الــوزارة  برامج ومشــاريع 
خصيصــا  صممــت  التــي 
الشــركاء  مــع  بالتعــاون 
لدعــم المناطــق المحاذية 
للجدار واالستيطان لتعزيز 
صمودهــم وبقائهم على 

االرض.
وقام غنيــم والوفد بجولة 
في البلدة شملت مدرستها 
الواقعــة بجانــب الجــدار، 
المقــام  البلــدة  ومداخــل 
عليها البوابــات والحواجز، 
صقــة  لمال ا طــق  لمنا ا و
لالستيطان والجدار وبعض 

المشاريع في البلدة.

غنيم خالل زيارته عزون.

الحسيني: نمو اإليرادات وصل إلى 89.2 مليون دوالر نهاية 2013

الوطنية موبايل تعلن نتائج أدائها لعام 2013
بارتفاع في الربح التشغيلي بنسبة 41 % 

البيرة - الحياة الجديدة- أعلنت شركة 
الوطنيــة موبايل مشــغل االتصاالت 
المتنقلة األحــدث والمرخص الوحيد 
لتقديــم خدمــات الجيــل الثالــث في 
فلســطين من مقرها بمدينة البيرة، 
عــن نتائــج أدائهــا وبياناتهــا المالية 
المدققة لعام 2013 من خالل إصدارها 
البيانات الختامية األولية وذلك حسب 
المهلة القانونية لإلفصاح، األمر الذي 
يعكس استمرارية الدور الريادي الذي 
تقوم بــه الوطنية موبايل من ناحية 

االلتزام والشفافية.
وتعقيباً على النتائج المالية قال فايز 
الحسيني- الرئيس التنفيذي لشركة 
الوطنية موبايــل: "إن النتائج المالية 
التي حققتهــا الوطنية موبايل خالل 
عــام 2013 هي خيــر دليل على ثقة 
المشــترك الفلســطيني بمــا تقدمه 
الوطنية موبايل من برامج وخدمات، 

األمــر الذي ســاهم في ارتفــاع عدد 
مشــتركي الوطنيــة موبايــل إلى ما 
يقــارب 638 ألفــا نهاية عــام 2013، 
مقارنة مع 610 آالف مشــترك نهاية 
عــام 2012، بنســبة ارتفــاع وصلت 
إلى 5 % وزيادة الحصة الســوقية في 
الضفة حســب تقديرات الشركة، إلى 
%29 نهاية عــام 2013، كما ارتفعت 
إيرادات الشركة بنسبة %6 لتصل إلى 
89.2 مليون دوالر أميركي نهاية عام 
2013، مقارنة مع 84.1 مليون دوالر 

أميركي نهاية عام 2012".
وأضاف فــادي عبد اللطيــف- الرئيس 
المالــي التنفيــذي لشــركة الوطنيــة 
موبايل: "إن أداء الوطنية موبايل وزيادة 
قاعدة المشــتركين وارتفاع اإليرادات 
إلــى ارتفــاع  خــالل عــام 2013 أدى 
الدخل التشــغيلي قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالســتهالكات واإلطفاءات 

(EBITDA) بنســبة %41 ليصــل إلــى 
9.0 مليون دوالر أميركي للعام 2013، 
مقارنة مع 6.4 مليــون دوالر أميركي 
لعــام 2012، كمــا انخفضت خســارة 
الشركة لعام 2013 بنسبة 11 % لتبلغ 
(21.3) مليــون دوالر أميركي، مقارنة 
مع صافي خســارة بلــغ (23.8) مليون 

دوالر أميركي لعام 2012". 
 وحول المرحلة القادمة، قال الحسيني: 
"فــي ظــل التحديــات االقتصاديــة 
والسياسية نســعى لتحقيق أهدافنا 
بزيــادة قاعــدة مشــتركينا والحصة 
السوقية ورفع مستوى األرباح وتوفير 
خدماتنا في قطاع غزة، ونؤكد نجاحنا 
بوصول شــحنات معــدات االتصاالت 
إلــى ارض غزة دون أن نألو جهداً في 
تذليل العقبات إلدخال باقي المعدات 
الالزمة للتشغيل. فهذه الخطوة هي 
نقطــة تحــول في مســيرة الشــركة 

وبداية الوصول إلى الوضع التشغيلي 
الطبيعي، فشــعبنا في غزة يستحق 
أفضــل الخدمات وبأعلــى المقاييس 
كما هو الحال في الضفة، وانه لشرف 
لنــا ان نكون من العاملين على وصل 
شــطري الوطن وبناء جسر التواصل 

بين ابناء شعبنا ومؤسساته".
وجديــر بالذكــر ان وصــول الوطنية 
موبايــل إلى هذه النتائج جاء حصيلة 
التســويقية  تطبيق االســتراتيجيات 
ب  ســتقطا ال جعــة  لنا ا لبيعيــة  ا و
المشــتركين والحفاظ عليهم ضمن 
معايير دولية ذات جودة عالية بفضل 
 (Ooredoo) الشــراكة مع مجموعــة
ر  ســتثما ال ا ق  و صنــد و ليــة  و لد ا
الفلســطيني، فضال عن توفير مركز 
خدمات مشــتركين متطور قادر على 
اإلجابــة عن تســاؤالت الجمهور على 

مدار الساعة.

"العربية االمريكية" تفتتح معرضا للفنون
التشكيلية حول محاربة الواسطة والمحسوبية

جنين- الحياة الجديدة- افتتحت الجامعة 
العربيــة االمريكية وبالتعاون مع مركز 
إعالم حقــوق االنســان والديمقراطية 
«شــمس»، ومؤسســة «أمان» معرضاً 
مكافحــة  حــول  التشــكيلية  للفنــون 
الواسطة والمحسوبية من خالل الرسم 
والكاريكاتير، بمشاركة لوحات وأعمال 
فنية ألكثر من 20 فنانا وفنانة، إضافة 
الى ابداعات طلبة المدارس. واشــتمل 
المعــرض على العديد من الرســومات 

الســاخرة والنقديــة، التــي تتحدث عن 
الواسطة والمحسوبية في الحصول على 
الوظائف والمناصب اإلدارية المتعددة. 
وحضر االفتتاح مدير «شمس» الدكتور 
عمــر رحال، ومدير العالقات العامة في 
الجامعة فتحي اعمور، ورؤساء وممثلو 
البلديات فــي المحافظة، وممثلون عن 
مديرية التربية في طوباس، ومؤسسات 

المجتمع المدني في جنين وطوباس.
وأكــد نقــل اعمــور، أن المعــرض بما 

يحتويه من رسوم وكاريكاتيرات يهدف 
إيصــال رســالة نقدية هادفــة للقارئ 
بأســهل الطرق وأســرعها، حيث تتميز 
فنون الرسم بكافة اشكالها بسالستها 
وعمقهــا ووضوحها في طرحها لألفكار 
التي غالبا ما تسلط الضوء على ظاهرة 
او قضيــة مــا ســواء كانــت اجتماعيــة 
او اقتصاديــة او سياســية. وأوضــح أن 
الجامعــة تدعم وترعى هــذا النوع من 
االبــداع؛ ألنهــا تــدرك أن فــن الرســم 

والكاريكاتير من أدوات االعالم الحديثة 
القــادرة علــى إيصال رســالة االصالح 
والتغيير وخصوصا في مجالي الصحافة 
المكتوبة وااللكترونية ومواقع التواصل 
االجتماعــي. وقال الدكتــور رحال: «إن 
الهدف من المعرض تسليط الضوء على 
ظاهرة أو قضية الواسطة والمحسوبية 
بقالــب فنــي ابداعي من خــالل لوحات 
وكاريكاتيرات لمجموعــة من الفنانين 

الفلسطينيين وطلبة المدارس».


