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نابلس: "االسالمي الفلسطيني" يفتتح مكتبًا له في "القدس المفتوحة"

المشاركون في افتتاح المكتب الجديد.

نابلس - "األيام": افتتح البنك االسالمي 
الفلسطيني، أمس، وتحت رعاية محافظ 
س���لطة النقد، مكتبه الجديد في جامعة 
القدس المفتوحة بمحافظة نابلس ليرفع 
بذلك عدد فروعه ومكاتبه المنتشرة في 
كافة انحاء الوطن ال���ى 30 فرعا ومكتبا، 
وذلك بحضور محافظ نابلس أكرم الرجوب 
ورياض ابو شحادة مساعد محافظ سلطة 
النقد لشؤون االستقرار المالي ممثاًل عن 
محافظ سلطة النقد عزام الشوا، وممثلين 
ع���ن رئاس���ة جامعة الق���دس المفتوحة 
ومجل���س األمن���اء واالدارة العليا للبنك، 
وعدد من كبار الشخصيات االعتبارية في 

المحافظة. 
وقام بقص الشريط كل من ابو شحادة 
وبيان قاس���م مدير عام البنك االسالمي 
الفلس���طيني، ومدير ف���رع الجامعة في 
نابل���س، رئيس غرق���ة تج���ارة وصناعة 
نابل���س عم���ر هاش���م، وبحض���ور لفيف 
م���ن ادارة البن���ك وادارة جامعة القدس 
المفتوح���ة وممثلين ع���ن مجلس االمناء 

والمؤسسات المحلية في المحافظة. 
وعبر بيان قاس���م عن تضامن البنك مع 
األس���رى الفلس���طينيين المضربي���ن عن 
الطعام، والذين يخوضون معركة للصمود 
والتحدي لنيل مطالب إنسانية هي مطالب 
ش���عب بأكمله، مؤكدا أن حف���ل االفتتاح 
هذا يقام على أضي���ق نطاق ممكن وذلك 
أوال تضامنا مع صموده���م وثانيا تعبيرا 
عن الصمود واستمرار النضال خارج أسوار 

المعتقالت في البقاء والتحدي.
وعب���ر بي���ان قاس���م في كلمت���ه التي 
ألقاها خ���الل الحفل عن فخ���ره بافتتاح 
المكتب الجديد وتوس���يع ش���بكة البنك 
في  المنتشرة  الفلس���طيني  اإلس���المي 
كاف���ة محافظ���ات الوط���ن وال���ذي يأتي 
في إط���ار اس���تراتيجية التوس���ع التي 
تنتهجه���ا اإلدارة العلي���ا للبنك بهدف 
واالنتش���ار  العم���الء  بخدم���ة  االرتق���اء 
الجغرافي في المناطق الحيوية وتحقيق 

سياس���ة الش���مول المال���ي، اضافة الى 
الطلبة ف���ي جامع���ة القدس  مس���اعدة 
المالية  معامالتهم  لتسهيل  المفتوحة 
الخاصة بالتعليم واالس���تثمار في هذه 
الطاقات الشابة بمنحها الفرصة للتعرف 
عن ق���رب عل���ى المعام���الت المصرفية 
اإلسالمية واكتسابهم سفراء وعمالء في 
المس���تقبل، الفتا إلى أن افتتاح المكتب 
داخ���ل الجامعة يعد اس���تكماال للجهود 
التي يبذلها البنك للتوسع الجغرافي في 
المناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات.

وأكد قاس���م ف���ي كلمته عل���ى أهمية 
النظ���ر ف���ي االس���تثمار الحقيق���ي في 
فئة الش���باب ومنحهم الفرصة الكافية 
والخيارات العديدة لالرتقاء بمستقبلهم 
نح���و األفضل له���م وللوط���ن، مؤكدا أن 
سياسة البنك في السنوات االخيرة تنبئ 
عن خطوات حقيقية وفاعلة نحو تحقيق 
هذ التوج���ه، وذلك بالتركيز على تعيين 
الش���باب وتوظيفهم ومنحهم التدريب 
والتأهي���ل الالزمين، مفتخ���را بأن البنك 
اإلسالمي الفلسطيني أصبح اآلن مدرسة 

يتخرج منها أكف���أ العاملين في القطاع 
المصرفي اإلسالمي.

وخالل كلمته أش���اد أبو ش���حادة بأداء 
وخدماته  الفلس���طيني  اإلسالمي  البنك 
وانتهاجه سياسة  المتنوعة،  المصرفية 
التفرع وتواجده ف���ي جميع المحافظات 
الفلس���طينية س���يما المناط���ق النائية 
منه���ا، وأثر ذل���ك على تحقيقه نس���ب 
نمو ف���ي صافي أصوله والتي بلغت حتى 
نهاي���ة ش���هر 2017/3  24% مقارنة مع 

نفس الفترة من العام السابق.
وأوض���ح أب���و ش���حادة أن هن���اك نموًا 
ف���ي القط���اع المصرفي اإلس���المي وفقا 
للمؤش���رات حتى نهاية شهر 3 من عام 
2017، مش���يرًا إل���ى نمو كل م���ن صافي 
اإلس���المية، ومحفظة  المص���ارف  أصول 
التموي���الت الممنوح���ة، وودائع العمالء 
بنس���بة 25%، 22%، 24%، عل���ى التوالي، 
مؤكدًا أن ذلك ي���دل على إقبال المواطن 
الفلس���طيني على الخدم���ات المصرفية 

االسالمية.
وأك���د رياض أب���و ش���حادة على مضي 

س���لطة النقد ف���ي تطوير عم���ل القطاع 
المصرفي الفلس���طيني والمحافظة على 
متانته واس���تقراره، مش���يرًا إلى أنه تم 
إنجاز عملية االنتقال إلى المبنى الجديد 
 تجاه 

ً
لس���لطة النقد والذي يشكل خطوة

التحول إلى بنك مركزي فلسطيني، وذلك 
بعد اعتماد قان���ون البنك المركزي خالل 

الفترة القريبة القادمة.
م���ن جانبه، عبر الرج���وب عن فخره بأن 
البكالويوس من جامعة  يحمل ش���هادة 
ا أنها نجحت في 

ً
القدس المفتوحة، مبين

التوس���ع في المحافظ���ات والوصول إلى 
كل شرائح الش���عب الفلسطيني، مشيًدا 
بجهود رئاس���ة الجامعة ممثلة باألستاذ 
الدكتور يون���س عم���رو، لتحقيق عدالة 
التعليم لكل الفلسطينيين رغم الظروف 

التي فرضها االحتالل اإلسرائيلي.
وق���ال الرجوب: إن افتت���اح فرع للبنك 
اإلسالمي الفلس���طيني في صرح جامعة 
القدس المفتوحة يمثل رسالة تسهيلية 
وخدماتية للطلبة، وهي مكّملة للرس���الة 

الوطنية للبنك. 

وأكد الرجوب أن ازدياد مكاتب البنوك 
الفلسطينية وفروعها في القرى والمدن 
هو مؤش���ر عل���ى أن االقتص���اد الوطني 

ى.
ً
الفلسطيني ال يزال معاف

ورحب مدير فرع "الق���دس المفتوحة" 
في نابلس د. يوسف ذياب عواد بالحضور، 
ونق���ل لهم تحيات رئي���س مجلس أمناء 
الجامعة المهندس عدنان سماة ورئيس 
الجامعة د. يونس عمرو، ونقل اعتذارهم 

عن عدم الحضور ألسباب طارئة.
وقال عواد: إن هذه الشراكات تعزز من 
قدرة االقتصاد الفلسطيني على مواجهة 
مواجه���ة ما يتع���رض له إث���ر االحتالل 
لألس���رى  تحي���ة  ���ا 

ً
مبرق وسياس���ياته، 

المضربين عن الطعام.
وأك���د ع���واد أن "الق���دس المفتوحة"، 
التي ولدت في زحم المعاناة، باتت اليوم 
كبرى الجامعات الفلس���طنية حيث تضم 
ما يزيد 35% م���ن إجمالي طلبة التعليم 
���ا أن من إحدى 

ً
العالي ف���ي الوطن، مبين

أهم الصراع���ات التي خاضتها وما زالت، 
تمثل���ت بعدم امتالكه���ا مباني مملوكة 
للجامعة، إال أن الجامعة ماضية لتحقيق 
استراتيجيتها الرامية إلى بناء مبانيها 
المملوك���ة ف���ي فروعه���ا كاف���ة، والتي 

تضاهي صروح الجامعات النظيرة.
وش���كر ع���واد س���لطة النق���د والبنك 
اإلس���المي الفلس���طيني على تعاونهما 
���ا أن افتت���اح الفرع 

ً
م���ع الجامع���ة، مبين

س���يخدم قرابة 8000 طال���ب، باإلضافة 
إل���ى الهيئتين اإلداري���ة واألكادييمية 
بالفرع، األمر الذي من ش���أنه أن يس���هم 
في تحريك عجلة االقتصاد الفلسطيني.     
"الق���دس  إن  هاش���م  ق���ال  وب���دوره، 
المفتوحة" هي رمز وطني بامتياز، معربًا 
ع���ن فخ���ره به���ا، ومؤك���دًا أن خريجيها 
اس���تطاعوا أن يتميزوا في سوق العمل، 
كما أش���اد بنجاح���ات البنك اإلس���المي 
الفلس���طيني التي مكنت���ه من مضاعفة 

حجمه وأرباحه خالل سنوات قليلة.

"أوبك" ال تزال تكافح تخمة معروض النفط بعد 5 أشهر من التخفيضات
فيين���ا - رويت���رز: ما الوقت الذي ستس���تغرقه مخزون���ات النفط كي 
تنخفض إلى مس���توياتها الطبيعية؟ ذلك هو الس���ؤال الذي تواجهه 
أوبك وأس���واق النفط قب���ل اجتماع الدول المنتجية غ���دا الخميس في 

فيينا.
تزيد مخزونات الدول المستهلكة قليال على ثالثة مليارات برميل، أي 
نحو 300 مليون برميل فوق متوس���طها في خمس س���نوات، دون تغير 
يذكر عن مستويات ديس���مبر كانون األول حين اتفقت منظمة البلدان 
المص���درة للبترول وحلفاؤها على خف���ض اإلنتاج نحو 1.8 مليون برميل 

يوميا.
وج���رى االتفاق على أن تس���رى التخفيضات خ���الل النصف األول من 

.2017
ومن المتوقع أن تتفق أوبك ومنتجون آخرون من بينهم روس���يا على 

تمديد االتفاق، اليوم، ربما لتسعة أشهر إضافية حتى آذار.
وتتوقع أوبك أن تعود المخزونات إلى متوس���ط الخمس سنوات البالغ 
2.7 مليار برميل بنهاية 2017. ويتوقع خبراء آخرون اس���تمرار الفائض 

لمدة أطول وتتوقع مؤسسة واحدة استمراره حتى 2019.
وقال���ت أوب���ك م���رارا إن تصريف فائ���ض المخزونات أح���د أهدافها 
األساس���ية لكن المخزونات تظل مرتفعة بش���كل مستعص. وخفضت 
دول أوب���ك اإلنتاج لكنها أبق���ت على الصادرات مرتفعة بالس���حب من 

مخزوناتها.
وتقول وكال���ة الطاقة الدولي���ة التي مقرها باري���س ومعظم الخبراء 
اآلخرون إن الطلب العالمي على النفط يفوق اإلنتاج ولذا ستشهد مرحلة 

ما بدء انخفاض المخزونات في الدول المستهلكة.
لك���ن التوقعات محفوفة بالضبابية بس���بب اعتمادها على افتراضات 
بخصوص الع���رض والطل���ب ومعدل الص���ادرات من المخ���زون بالدول 

المنتجة وتخمين المخزون في دول مثل الصين ال تفصح عن بياناتها.
وتنشر وكالة الطاقة الدولية بيانات شهرية للمخزونات التي تحتفظ 
بها مجموعة الدول الصناعية في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
وتقول إن مخزونات الخام والمنتجات النفطية والس���وائل األخرى بلغت 

بنهاية آذار 3.025 مليار برميل.
لك���ن أوليفييه لوج���ون محلل المخزونات لدى وكال���ة الطاقة الدولية 

يقول إن هذا ال يغطي سوى 50 إلى 60 بالمئة من الصورة العالمية، بما 
ف���ي ذلك المخزونات في غرب أوروبا وأمريكا الش���مالية واليابان وكوريا 

الجنوبية واستراليا ونيوزيلندا.
وال ترص���د الوكالة المخزون���ات في الصين والهند ثان���ي وثالث أكبر 

الدول المستهلكة للنفط في العالم.
والواليات المتحدة، وهي عضو بمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
وتنش���ر إدارة معلومات الطاقة به���ا بيانات أس���بوعية لمخزون النفط 

األميركي، هي أكبر مستهلك للخام في العالم.

رهانات متضاربة
جيفري كيوري، رئيس أبحاث الس���لع لدى جولدمان س���اكس، من بين 

أكثر المراهنين على استعادة التوازن بالسوق.
وقال كيوري هذا الشهر "هل أرغب في تكوين مراكز دائنة في النفط؟
اإلجاب���ة ه���ي بالقطع نعم، ألنك تتجه صوب س���وق تتس���م بالعجز" 
مضيفا أن عجز اإلمدادات العالمية قد يبلغ مليوني برميل يوميا بحلول 

تموز. ولم يذكر كيوري متى تعود المخزونات إلى مستواها الطبيعي.
وقالت ايه.بي برنش���تاين في تقرير ص���ادر في 16 أيار إن تخفيضات 
أوبك "ستؤدي إلى تسارع السحب من المخزونات في النصف الثاني من 

2017 لكن العودة إلى المخزونات الطبيعية سوف... يحدث في 2018".
وقالت إنه بفرض وجود عجز بواقع مليون برميل يوميا بناء على بيانات 
وكالة الطاقة الدولية للعرض والطلب فإن األمر سيس���تغرق 11 ش���هرا 
للتخل���ص من التخمة. وقال تقرير ايه.بي برنش���تاين "اتفاق أوبك على 

تمديد التخفيضات حتى 2018 مهم".
وتتوقع شركة ناتكسيس المالية أن تمتد استعادة السوق لتوازنها 
حتى 2019. وقال ابيش���يك ديش���باند رئيس محلل���ي الطاقة "بناء على 
مستويات السحب الحالية، المتوقعة عند 280 ألف برميل يوميا، يعني 

ذلك عامين ونصف العام على األقل ما لم يزد السحب سريعا".
وتتوقع أوبك استعادة السوق لتوزانها بنهاية 2017. وقال مصدر في 
أوبك لرويترز "مع المعدل الحالي لالمتثال سنصل إلى متوسط الخمس 

سنوات بنهاية العام وليس في 2018".
وأعاد وزي���ر الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة هذا اإلطار الزمني. 

وق���ال لرويترز إن تمدي���د التخفيضات حتى آذار 2018 يس���تهدف 
أن يك���ون الضع���ف التقليدي للطلب في بداي���ة كل عام مأخذوا في 

الحسبان.
وتوف���ر بيانات المخزونات الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية توقعات 
أقل وضوح���ا. وانخفضت مخزون���ات دول منظمة التع���اون االقتصادي 
والتنمية البالغ���ة 3.025 مليار برميل في مارس آذار بواقع 32.9 مليون 
برميل على أس���اس ش���هري لكنها ارتفعت 24.1 مليون برميل في الربع 

األول من العام بعد زيادة كبيرة في يناير كانون الثاني.
والزيادة ف���ي الربع األول ترجع ألس���باب من بينها عوامل موس���مية 
حي���ث يهبط الطلب ف���ي الفترة التي تجري فيه���ا المصافي األوروبية 
واألميركي���ة في العادة أعمال صيانة. وقالت وكال���ة الطاقة الدولية إن 
المخزونات نمت أيضا بعد أن صدرت أوبك أحجاما قياسية من النفط إلى 

دول منظمة التعاون االقتصادي في الربع األخير من 2016.
وارتفع���ت صادرات الس���عودية، أكبر منتج في أوب���ك، نحو 600 ألف 
برمي���ل يوميا في الربع األخي���ر من 2016 مقارنة مع متوس���ط صادرات 
كان���ون الثاني وفبراير ش���باط وفقا لبيانات رس���مية تقدمها المملكة 

لمبادرة البيانات المشتركة.
ودخلت تخفيضات أوبك حيز التنفيذ في األول من كانون الثاني.

كان���ت وكالة الطاقة الدولية قالت إنه���ا ال تتوقع التخلص من تخمة 
المخزونات بنهاية 2017، بناء على افتراضها بأن إنتاج أوبك سيظل عند 
مستويات نيس���ان البالغة 31.8 مليون برميل يوميا مع سحب مفترض 

ألكثر من 700 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام.
ويتعين على أوبك والمنتجين اآلخرين حاليا اتخاذ قرار بش���أن المدة 

التي يحتاجونها لتمديد التخفيضات إلعادة التوازن إلى السوق.
ويش���ير وزراء أوبك إلى بناء توافق حول التمديد لتس���عة أشهر. لكن 
جيه.بي.س���ي التي مقرها فيينا تقول إن تسعة أشهر لن تكون كافية. 
وقالت هذا األسبوع "في تصورنا األساسي الحالي نرى أن 2018 سيشهد 

فائضا كبيرا في المعروض يقرب من 1.5 مليون برميل".
وكتب محللو جيه.بي.س���ي إن���ه فقط في حالة تمدي���د التخفيضات 
لكام���ل 2018 مع امتثال بنس���بة مئة بالمئة "يمكننا أن نتصور س���وقا 

متوازنة تقريبا".

الكويت: "أوبك" والمنتجون المستقلون قد يعمقون تخفيضات إنتاج النفط
فيين���ا - رويترز: قالت الكويت، أمس، إن ةمنظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( والمنتجين المستقلين قد
يعمق���ون تخفيض���ات اإلنت���اج أو يمددونه���ا لم���دة ع���ام أثناء 
اجتماعهم ف���ي فيينا، اليوم، في إطار الس���عي للتخلص من تخمة 

المعروض العالمي ورفع أسعار النفط الخام.
وتفضل الس���عودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، مد اتفاق خفض 
اإلنتاج لتس���عة ش���هور أخرى بدال م���ن المتفق عليه ف���ي البداية 
بتطبيقه لمدة ستة ش���هور بهدف تسريع استعادة توازن السوق 

ومنع انخفاض أسعار النفط ألقل من 50 دوالرا للبرميل.
كما يدعم كل من العراق والجزائر، وهما من أعضاء أوبك، وروس���يا 

وهي من كبار المنتجين المستقلين مد االتفاق لتسعة شهور.
وبينما يجتمع وزاراء في فيينا إلجراء مش���اورات غير رسمية قالت 
الكوي���ت العضو في أوبك إن المناقش���ات تش���مل احتمال تعميق 

تخفيضات اإلنتاج أو مد االتفاق لمدة 12 شهرا.
وق���ال وزير النفط الكويتي عصام الم���رزوق للصحافيين إن جميع 

الخيارات مطروحة على الطاولة.
وتعقد أوبك اجتماعا رس���ميا في فيين���ا، اليوم، لبحث ما إذا كانت 
س���تمدد االتف���اق المبرم في كان���ون األول الماض���ي والذي اتفقت 
بموجب���ه أوبك و11 من المنتجين المس���تقلين عل���ى خفض اإلنتاج 

بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في النصف األول من العام 2017.
وجتمعت لجنة وزارية تضم الكويت وفنزويال والجزائر أعضاء أوبك 
وروس���يا وعمان من خارج المنظمة أمس، في العاصمة النمس���اوية 
لمناقش���ة التقدم الذي تم إحرازه في خف���ض اإلنتاج وتأثيره على 
إمدادات النفط العالمية. وتحضر الس���عودية، التي تتولى الرئاسة 

الدورية ألوبك، هذا االجتماع.
وقال العديد من المندوبين وال���وزراء ومن بينهم الجزائر إنهم ال 

يتوقعون أن يتم تمديد اتفاق خفض اإلنتاج لعام كامل.

تخفيضات أكبر
قد تشمل المفاجآت المحتملة زيادة حجم تخفيضات اإلنتاج. لكن 
هذا س���يكون أمرا ثانويا على األرجح ألن منتجي النفط المستقلين 
الذين من المتوقع أن ينضم���وا لالتفاق ألول مرة غدا الخميس مثل 

تركمانستان ومصر إنتاجهم صغير إلى حد ما.
وقال أحد مندوبي أوبك إن تعميق تخفيضات اإلنتاج مستبعد "ما 
لم تبدأ الس���عودية ذلك بأكبر مساهمة ويدعمها بقية دول الخليج 

األعضاء في المنظمة".
وس���اهم اتف���اق أوبك لخف���ض اإلنتاج ف���ي عودة أس���عار النفط 
للصع���ود فوق 50 دوالرا للبرميل في الع���ام الحالي مما أعطى دفعة 

مالية للمنتجين.
وبحلول الس���اعة 1029 بتوقيت جرينتش أم���س، زاد خام القياس 

العالمي مزيج برنت بنحو 0.2 بالمئة إلى 54.37 دوالر للبرميل.
لكن زيادة األس���عار عززت نمو قطاع النفط الصخري في الواليات 
المتحدة التي ال تش���ارك في اتفاق خفض اإلنتاج وهو ما أدى بدوره 
إلى تباطؤ استعادة توازن السوق مع بقاء المخزونات العالمية قرب 

مستويات قياسية مرتفعة.
وعب���ر وزير الطاق���ة الجزائري نور الدين بوطرف���ة عن اعتقاده بأن 
المخزونات ظلت مرتفعة في النصف األول من العام الحالي بس���بب 

زيادة صادرات الشرق األوسط إلى الواليات المتحدة.
وقال الوزير إن األمور تتحسن وإنهم بدأوا يالحظون انخفاضا في 

مخزونات الواليات المتحدة.
وق���ال مصدر في قطاع النفط وثيق الصل���ة بأوبك إن المنظمة قد 
تبعث أيضا رسالة بشأن تقليص الصادرات لكن لم يتضح ما إذا كان 

ذلك سيطرح اليوم.
وقال بوطرفة إن تمديد اتفاق خفض اإلنتاج تس���عة ش���هور قد 
يس���اهم في تقليص التخمة العالمي���ة بنهاية هذا العام مع توقع 
انخفاض المخزونات إلى متوسط خمس سنوات بحلول نهاية العام.
أضاف "قبل نهاية السنة قد تتجاوز األسعار 55 دوالرا للبرميل".

خ��ان يونس: صيد العش��رات من أس��ماك الق��رش الثمينة

عدد من أسماك القرش التي تم اصطيادها، أمس.

خ���ان يون���س - محمد الجم���ل: أهدت 
ش���واطئ مدينة خان يونس جنوب قطاع 
غزة، الصيادين العش���رات من أس���ماك 
القرش الثمينة، المفترض أن موس���مها 

ولى منذ قرابة الشهر.
وفوج���ئ العديد م���ن الصيادين لدى 
تواجده���م داخ���ل البح���ر، فج���ر أمس، 
بأس���راب من أس���ماك القرش المهاجرة، 
تقت���رب ضمن المنطقة المس���موح لهم 
الصي���د فيها، "أق���ل من تس���عة أميال 
ويلقون  يالحقونه���ا  فراح���وا  بحري���ة"، 
شباكهم وش���راكهم عليها، وقد نجحوا 

في صيد العشرات منها.
والقرش أو كما يس���مى محليًا ب�" كلب 
البحر"، من األس���ماك الش���هية مرتفعة 
الثم���ن، وق���د يص���ل وزن بعضه���ا إلى 
أكثر من 150 كيلوجرام���ًا، لكن معظم ما 
تم صي���ده يتراوح وزنه م���ا بين 70-30 

كيلوغرامًا.
وأبدى صيادون فرحة كبيرة بما حصلوا 
عليه، مؤكدين أنها م���ن الفرص النادرة 
التي تقع فيها أسراب كبيرة من القرش 

في شباكهم.
وأك���د الصياد محمد عم���ر أنه كان من 
المحظوظين واصطاد عددا من األسماك، 
وبدأ ببيعها، موضحًا أن لحومها ش���هية 
وتباع في األس���واق ما بين 30-50 شيكاًل 

للكيلوجرام الواحد.
وتمن���ى عم���ر أن يتواصل م���رور هذه 
األس���ماك قبال���ة ش���واطئ قط���اع غزة، 
ليعوض الصيادون ما خس���روه جراء شح 

الموسم.
وأقيمت مزادات علنية لبيع األس���ماك، 
حيث تواف���د باعة وتجار إلى الش���اطئ، 

وبدؤوا بنقلها لألسواق.
يذكر أن سلطات االحتالل كانت وسعت 
مساحة الصيد البحري حتى تسعة أميال 

بحري���ة بداًل من س���تة، لك���ن ورغم ذلك 
يتعرض الصي���ادون إلطالق نار ومطاردة 

شبه يومية من قبل االحتالل.

خالل لقاء برام الله نظمته "الغرفة التجارية الفلسطينية األميركية"

القنصل األميركي يشيد باإلنجاز 
الفلسطيني في قطاع األعمال 

رام الله- "األيام":  أش���اد القنصل األميركي العام في القدس 
دونال���د بل���وم، باإلنجازات الفلس���طينية في قطاع���ات األعمال 
والتج���ارة والريادة، مش���يرًا إل���ى أن اإلدارة األميركية الجديدة 
تنظر بعين اإلعجاب إلى إنجازات الش���عب الفلس���طيني، مؤكدًا 
أن النمو االقتصادي المس���تدام يجب أن يوازيه إحراز تقدم في 

التوصل إلى حل سياسي.
ج���اء ذلك، خالل لق���اٍء نظمته الغرفة التجارية الفلس���طينية 
األميركي���ة ألعضائها ف���ي رام الل���ه، مؤخرًا، اس���تضافت فيه 
القنصل األميركي العام في القدس، واستعرض خالله التطورات 
السياس���ية واالقتصادية والحراك السياسي الذي تسعى إليه 

اإلدارة األميركية الجديدة.
وأكد بلوم إهتم���ام الرئيس ترامب وإدارته بعملية الس���الم، 
منوه���ًا بالزي���ارات العدي���دة التي ق���ام بها الممث���ل الخاص 
للمفاوضات الدولية، جيس���ون غرينب���الت، للمنطقة، فضاًل عن 
مش���اركة غرينبالت في القمة الدولية المنعقدة في بروكس���ل 
الت���ي تركزت عل���ى كيفية إح���داث التنمي���ة اإلقتصادية في 

فلسطين.
واعترف بلوم بالحاجة إلى إحداث وتحقيق نمو اقتصادي أسرع 
بكثير مما هو عليه من أجل تحسين وتسهيل حياة المواطنين، 
موضحًا بأن ه���ذا األمر يجب أن يقوده القطاع الخاص، وأن النمو 
االقتصادي المس���تدام يجب أن يوازيه إحراز تقدم في التوصل 

إلى حل سياسي مع إسرائيل.
وأضاف بلوم أن االقتصاد المس���تقر وف���رص العمل عنصران 
أساس���يان في تحقيق س���الم عادل ودائم، مشددًا على أن زيارة 
الرئي���س ترام���ب للمنطقة ف���ي أول رحلة دولية ل���ه تؤكد على 
حجم اإلهتمام الذي يوليه البيت األبيض لتحقيق الس���الم بين 

الجانبين.
وكان رئي���س مجل���س ادارة الغرف���ة التجارية الفلس���طينية 
األميركية سعيد برانسي، افتتح اللقاء باستعراض للوضع العام 
ومحاور النقاش، منوهًا بأن الغرفة تحرص على تنظيم فعاليات 
تس���تضيف خاللها متحدثين من صناع قرار وسياسيين وقادة 
أعمال بهدف تس���ليط الضوء حول بيئة األعمال في فلس���طين 
وإثراء النقاش���ات حول الفهم لهذه البيئة والتطورات المؤثرة 

والحاصلة فيها.
وأشاد برانسي ببلوم وتلبيته الدعوة للمشاركة في هذا اللقاء، 
موضح���ًا أن تكرار مثل هذه اللق���اءات، وإضافة إلى خلق تواصل 
مباش���ر مع ذوي العالقة من المس���ؤولين وصناع القرار، يهدفان 
إلى تعزيز التجارة الثنائية بين فلس���طين والواليات المتحدة، 
والحد من العقبات أمام التجارة واالستثمار، وتعزيز قدرات قطاع 

األعمال الفلسطيني، وتعزيز العالقات الثقافية بين البلدين.
وأشار برانسي إلى ما أبداه الرئيس ترامب من التزام شخصي 
بتحقيق السالم في منطقة الشرق األوسط، وعزمه على التوصل 
إل���ى اتفاق ش���امل بي���ن الجانبين اإلس���رائيلي الفلس���طيني، 
مبين���ًا "أننا جميعًا نقف خل���ف الجهود الت���ي تبذلها القيادة 
الفلس���طينية وعلى رأس���ها الرئيس محمود عب���اس، لتحقيق 
أهدافنا الوطنية بما فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وشدد برانس���ي "على أننا يجب أن نواصل حياتنا وأن نواصل 
العم���ل والوفاء باالحتياجات اليومي���ة"، مضيفًا "أننا في القطاع 
الخ���اص نتطلع إلى إيجاد ف���رص لتحقيق النم���و اإلقتصادي"، 
معب���رًا ع���ن أمله ف���ي أن "تق���وم إدارة الرئيس ترام���ب بإتخاذ 
خطوات وإجراءات ملموسة تساعدنا على إعادة الروح إلقتصادنا 

المنهك".

جانب من اللقاء.

"السياحة واآلثار" تنظم دورة استدراكية لألدالء السياحيين
بيت لحم – حس���ن عبد الجواد: نظمت وزارة الس���ياحة واآلثار 
الدورة االس���تدراكية الثالث���ة لألدالء الس���ياحيين لهذا العام، 
وذلك بالتعاون وبالشراكة مع نقابة أدالء السياحة العربية، حيث 

شملت الدورة جولة ميدانية في محافظة جنين.
وتأتي هذه الدورات االستدراكية ضمن خطط وزارة السياحة 
واآلث���ار الهادفة الى تجديد معلومات االدالء الس���ياحيين حول 
أهم المواقع الس���ياحية واالثرية في فلس���طين، حيث ش���ملت 
الدورة جولة ميدانية لبعض المواق���ع األثرية والتاريخية كتل 

دوثان، وكنيسة برقين ونفق بلعمة.
وتعق���د وزارة الس���ياحة واآلث���ار، وبش���كل دوري، ال���دورات 
االس���تدراكية، وذلك للنهوض بالواقع الس���ياحي في فلسطين 
ورفع مس���توى اداء األدالء الس���ياحيين واالس���تمرار بسياسات 
تطوي���ر كافة اج���زاء القطاع الس���ياحي الفلس���طيني، وبهدف 
إنعاش وتجديد المعلومات لألدالء السياحيين المرخصين حول 

المواقع األثرية والتراثية وآخر المكتشفات.
وتعتبر الدورات االستدراكية كمتطلب إجباري وشرط أساسي 
لتجديد الترخيص الس���نوي لألدالء السياحيين الفلسطينيين، 
حيث تهدف الى تحسين مس���توى الخدمة السياحية المقدمة 
للس���ائح وتطوي���ر وتعزيز ق���درات وتحديث معلوم���ات األدالء 
الس���ياحيين والذين يمثلون الواجهة الس���ياحية لفلس���طين، 

حيث ش���ارك في هذه ال���دورة مجموعة من األدالء الس���ياحيين 
المرخصي���ن. م���ن جهتها، فق���د أكدت ن���داء العيس���ة مدير 
ع���ام اإلدارة العامة للخدمات الس���ياحية عل���ى أهمية الدورات 
االس���تدراكية وم���ا يتخللها م���ن محاضرات وج���والت ميدانية 
للمواق���ع التاريخي���ة واألثرية وما لها قيم���ة معلوماتية كبيرة 
لألدالء الس���ياحيين الذين يمثلون الواجهة السياحية االمامية 
لفلسطين، وضرورة وجود أدالء سياحيين مختصين بالمعلومات 
التاريخية والثقافية والسياسية والمهارات والتقنيات الالزمة 

أمام السياح القادمين لزيارة فلسطين.
وأوضحت العيسة استمرار الش���راكة بين كافة الجهات ذات 
العالقة لتطوير الدليل الس���ياحي الفلس���طيني والذي يشكل 
الشريك األساسي في نقل الصورة لكافة سياح وزوار فلسطين.

بدوره، أش���اد ريم���ون مخلوف رئي���س نقابة أدالء الس���ياحة 
العربية بجهود ال���وزارة للنهوض بالدليل الس���ياحي، كما أكد 
على ضرورة استمرار الش���راكة والتعاون مع الوزارة في مختلف 
المج���االت، ليكون الدلي���ل ه���و الواجهة األمامية لفلس���طين 

والشريك األساسي في نقل الصورة المشرقة لزوار فلسطين.
وتجدر اإلش���ارة الى ان كل من محمد العطاري ونضال الخطيب 
من وزارة الس���ياحة واآلثار قد قدما الش���رح لألدالء في المواقع 

المذكورة.


