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الجزائر تتوقع تباطؤ نمو االقتصاد إلى  2.6 % في 2019
رويترز - أظهــرت وثيقة اطلعت عليها رويترز أن الحكومة 
الجزائرية تتوقع نمو االقتصاد بنسبة 2.6 بالمئة في 2019، 
انخفاضا من نمو نسبته أربعة بالمئة توقعته للعام الحالي، 
بسبب انخفاض اإلنفاق.وتتوقع الحكومة أن يبلغ التضخم 
4.5 بالمئــة العــام القادم، انخفاضا مــن تقديرات ببلوغه 
5.5 بالمئة في 2018 وفقا للوثيقة، وهي جزء من مشروع 

ميزانية عام 2019.

الصين تعلن تخفيضات جديدة في رسوم االستيراد وسط حرب تجارية متنامية
بكين -رويترز - كشفت الصين امس عن خطط لخفض الرسوم على منتجات 
من بينها اآلالت والمعدات الكهربائية والمنســوجات بدءا من األول من نوفمبر 
تشــرين الثانــي في الوقت الذي تتأهب فيه البالد لحــرب تجارية متصاعدة مع 
الواليــات المتحدة.وقالت الحكومة الصينية في اجتماع ترأســه لي كه تشــيانغ 
رئيــس الــوزراء الصيني إن من المتوقع أن تؤدي التخفيضات على ما يزيد عن 
1500 منتج صناعي إلى تقليص التكاليف على المســتهلكين والشركات بنحو 

60 مليار يوان هذا العام، وفقا لما أوردته اإلذاعة الرسمية.

«القدس المفتوحة» في الخليل تنظم
 ندوة علمية تتعلق بجودة الخدمات في المطاعم

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
القــدس  جامعــة  نظمــت 
المفتوحة في الخليل ندوة 
بعنــوان «المطاعم  علمية 
الفلســطينية بيــن الواقــع 
والمأمــول»، شــاركت فيها 
مديريــة االقتصاد الوطني 
ومديريــة  الخليــل،  فــي 
بطــة  لضا ا و  ، لصحــة ا
الجمركية، والنيابة العامة، 
البيئــة،  جــودة  وســلطة 
والغرفة التجارية، وملتقى 
وأصحاب  األعمــال،  رجــال 
المطاعم في مدينة الخليل، 
ونقابــة أصحــاب شــركات 
المــواد  تجــارة  ومحــالت 
الغذائية، وأعضاء الهيئتين 
التدريسية واإلدارية، إضافة 

إلى طلبة الجامعة. 
وفــي بدايــة النــدوة، رحب 
مديــر فــرع الجامعــة فــي 
الخليل عبد القادر الدراويش 
المشــاركة  بالمؤسســات 
والضيــوف وأعضــاء هيئة 
لهــم  ونقــل  التدريــس، 
تحيــات رئيــس الجامعة أ. 
د. يونــس عمــرو وتمنياته 
بــأن تكــون لهــذه النــدوة 
تسهم  إيجابية  انعكاســات 
في رفع مســتوى الخدمات 
التــي تقدمها المطاعم في 
مدينة الخليل بما يسهم في 
بناء اقتصاد وطني بكفاءة 

عالية. 
وأكد د. محمد عمرو، عضو 
هيئــة التدريــس في كلية 
العلوم اإلداريــة (الذي أدار 
النــدوة)، حــرص الجامعــة 
اإلداريــة  العلــوم  وكليــة 
واالقتصادية على مناقشة 
لمجتمــع  ا تهــم  يــا  قضا
الفلســطيني مــن منطلق 
لمجتمعيــة  ا لمســؤولية  ا
والعلمية للجامعة، وتمكين 
طلبتها في المجاالت كافة، 
وقال إن مدينة الخليل هي 
مــن  للمواطنيــن  مقصــد 
قطــاع  وإن  المناطــق،  كل 
المطاعــم فــي فلســطين 
وهو  سريع،  بشكل  يتطور 
أحد ركائز الجذب السياحي 
الــذي يعول عليه كثيراً في 
رفــع الدخــل القومــي في 
فلســطين. وأكد أن هنالك 
معايير جودة يجب أن تلتزم 
بها المطاعم الفلســطينية 
بحيث تعيد ثقة المستهلك 
توفــر  خــالل  مــن  إليهــا 
الشــروط الصحية والبيئية 
في عمليــات إنتاج الوجبات 

الغذائية وتقديمها. 
فــي كلمــة وزارة االقتصاد 
ماهــر  أ.  بيــن  الوطنــي، 
مديريــة  مديــر  القيســي 
أن  الوطنــي،  االقتصــاد 
الــوزارة تحرص على إلزام 

بالشــروط  كافة  المطاعم 
لمواصفــات  ا و لصحيــة  ا
قمهــا  ا وطو  ، بــة لمطلو ا
المختصــة تقوم وبشــكل 
ميدانية  بجــوالت  مســتمر 
التجاريــة  المحــالت  علــى 
بالمحافظــة،  واألســواق 
وتتولى الوزارة أيضا إتالف 
أي ســلع أو منتجــات غيــر 
صحية أو منتهية الصالحية 
حرصــا منها على ســالمة 
وللمحافظــة  لمســتهلك  ا
علــى الكفــاءة االقتصادية 
الرضا  مســتوى  وتحســين 
المقدمــة،  الخدمــات  عــن 
بحيــث يتم تحويــل ملفات 
وحــدة  إلــى  المخالفيــن 
الشــؤون القانونيــة التخاذ 
نيــة  نو لقا ا ت  ا ء ا إلجــر ا
بحقهــم، وإنها لــن تتهاون 
مــع مــن يخالف الشــروط 
الصحية. ثــم بين أن دائرة 
حمايــة المســتهلك تقــوم 
بالرقابــة والتفتيــش لمنع 
والتدليــس التجاري  الغش 
بالتحقيــق والبحــث للتأكد 
مــن ســالمة الســلع وأمان 
وإخضاعهــا  اســتخدامها 
ي  لمخبــر ا للفحــص 
مطابقة  بمــدى  واالهتمام 
الســلع للمواصفات، وأشاد 
فــي  لمطاعــم  ا بقطــاع 
المدينــة قائــالً إن هنالــك 
حاالت فردية محدودة اتخذ 
بحقها إجراءات، أما األغلبية 
ملتزمــة  فهــي  الســاحقة 

بشكل كبير. 
وأوضــح د. عمــاد المصري 
نائب مدير مديرية الصحة 
في الخليــل، أن اختصاص 
الــوزارة يكمن في الحرص 
المطاعــم  التــزام  علــى 
األغذيــة،  إنتــاج  ومحــالت 
باختالف أنواعها، بشــروط 
النظافة والسالمة الصحية 
والبيئيــة، وبين أن مديرية 
بشــكل  تعمــل  لصحــة  ا
مــع  وبالتعــاون  قانونــي 
وحــدة الجرائم االقتصادية 
وبإســناد من  النيابة،  فــي 
وجهاز  الجمركية  الضابطة 
الشــرطة، وهــي ال تغلــق 
بشكل  والمحالت  المطاعم 
دائم، بل تغلقها حتى يقوم 
أصحابها بتصويب ما لديهم 
مــن خلل، وقــال إن الهدف 
النهائي للــوزارة هو األمن 
الغذائي والصحي للمواطن 

الفلسطيني. 
وتحدثــت أ. هيــا عابديــن، 
التدريــس  هيئــة  عضــو 
في كليــة العلــوم اإلدارية 
فــرع  فــي  واالقتصاديــة 
الجامعة بالخليل، عن أنظمة 
الجودة الخاصة بالمطاعم، 
 (HACCP)خاصة نظــام الـ

وهو نظام تحديد المخاطر 
الحرجة،  التحكــم  ونقــاط 
الــذي يعد جــزًءا من نظام 
إدارة سالمة الغذاء «اآليزو» 
(ISO 22000) الذي يشمل 
المزرعة  من  الغذاء  سالمة 

إلى مائدة المستهلك. 
نظــام  فوائــد  بينــت  ثــم 
للمطاعــم   (HACCP)الـــ
ومنتجي األغذية وما يحققه 
لتلك  تنافســية  مزايــا  من 
المؤسسات، وكيف ينعكس 
المســتهلكين،  رضــا  على 
عــن  يضــا  أ ثــت  تحد و
والعلمي  اإلداري  التفريــق 
للمفاهيم التي يتم تداولها 
األغذيــة،  ســالمة  حــول 
وجــودة األغذيــة، والرقابة 
وحمايــة  األغذيــة،  علــى 

المستهلكين. 
وأضافــت أن أنظمة الجودة 
االتصــاالت  تحفــظ  هــذه 
التفاعلية بين جهات سلسلة 
وتقدم  المتنوعــة،  الغــذاء 
محكمــا  إداريــا  نظامــا 
للعمل في المؤسسات التي 
تنتــج األغذيــة وتقدمهــا، 
المخاطر  إدارة  في  وتسهم 
لهــا  تتعــرض  قــد  التــي 
المؤسســة، وتدفــع باتجاه 
التحديث والتطوير في تلك 

المؤسسات. 
مــن جانبــه، تحــدث مدير 
عــام الضابطــة الجمركية 
أ. وائــل العناتــي، مطمئنا 
التجار والمســتهلكين على 
حرص الجهاز على االلتزام 
نظمــة  أل ا و نيــن  ا لقو با
الفلسطينية، وعلى احترام 
كرامة المواطنين والتجار. 

وفــي هــذا الصــدد، بيــن 
العناتــي أن الجهــاز يضــع 
على رأس أولوياته توطيد 
العالقــة وتكثيف التواصل 
مع القطــاع الخاص ورجال 
األعمــال، وأوضح أن هدف 
الجهــاز خلــق بيئــة آمنــة 
للعمــل، ومن ثم تشــجيع 

لنهــوض  ا و ر  الســتثما ا
طنــي  لو ا د  قتصــا ال با

الفلسطيني. 
الجهــاز  «عمــل  وتابــع: 
يهــدف إلى ضبــط الموارد 
الماليــة ومراقبتها، وتنفيذ 
قــرارات مقاطعــة منتجات 
وحمايــة  المســتوطنات، 
مــن  الوطنــي  االقتصــاد 
التهرب الضريبي والتسرب 
الجمركي»، مشيرا إلى أن 
نطاق عمل الجهاز يتســم 
يتعامل  حيث  بالشــمولية، 
القطاعــات  مختلــف  مــع 
يــة  ر لتجا ا و عيــة  لصنا ا
والتكنولوجية، ويتعاون مع 
مختلــف الجهات الرســمية 

واألهلية. 
وأشــار أ. مالــك الوحيــدي 
الجرائــم  وحــدة  مســؤول 
نيابــة  فــي  االقتصاديــة 
إذن  أن  لــى  إ لخليــل،  ا
كــن  ما لأل لتفتيــش  ا
مــن  يصــدر  والمحــالت 
النيابــة بناء على معلومات 
موثقة، وعلــى ضوئه تتم 
المعاينة والتفتيش والبحث 
عن الســلع والمنتجات غير 
الصالحــة، ويتــم إتالفهــا 
أيضــا بقــرار مــن نيابــة 
الجرائم االقتصادية حسب 

األصول. 
وتحدث الحاج يوسف مطاوع 
سلســلة  علــى  المســؤول 
مطاعم في الخليل، مؤكدا 
الخليل  فــي  المطاعــم  أن 
تفتخر بمواكبتها التطورات 
العالمية فــي مجال الطبخ 
وتقديم الوجبات والخدمات 
الالزمــة، وهــي حريصــة 
علــى االلتــزام بالشــروط 
الصحية والبيئية، وقال إنها 
تفتــح أبوابهــا للرقابة من 
الجهات المختصة، وتطمئن 
المواطنيــن علــى ســالمة 
وصحــة كل ما ينتج ويقدم 
في المطاعم الفلسطينية، 
وقــال إن مطاعــم الخليــل 

حصلت على جوائز عالمية 
في مسابقات عديدة، آخرها 
المسابقة التي حصلت في 
المطاعم  حــازت  إذ  ازميــر 
الفلسطينية ست مداليات. 

وأكــد مديــر عــام الغرفــة 
لمهنــدس  ا  ، يــة ر لتجا ا
غرفة  أن  التميمــي،  طارق 
الخليل عقــدت عدة لقاءات 
المعنيــة  المؤسســات  مــع 
عــم  لمطا ا ب  صحــا أ و
هذه  تطبيــق  بدايــة  منــذ 
اإلجراءات، بهدف مناقشتها 
وإيجاد الحلول والمقترحات 
الالزمــة، كمــا أنهــا عقدت 
بالتعــاون  تدريبيــة  دورة 
مــع المركــز الفلســطيني 
للســالمة المهنيــة لتدريب 
علــى  المطاعــم  أصحــاب 
المهنية  الســالمة  إجراءات 
والصحيــة الخاصــة بهــذه 
المنشــآت، مؤكــداً أن لهذه 
فــي  عضويــة  المطاعــم 
وأن  ريــة  لتجا ا لغرفــة  ا
بتطبيق  ملتزمــة  غالبيتها 

هذه اإلجراءات. 
 وفــي نهايــة النــدوة، دار 
نقاش شــارك فيــه العديد 
من الحضور حول المطاعم 
ومــا تقدمــه مــن خدمات، 
كل  المتحدثــون-  وأجــاب 
حسب اختصاصه- عن تلك 

المداخالت. 
الجهــات  النــدوة  وأوصــت 
المختصة بضــرورة العمل 
علــى إعداد دليــل إجراءات 
موحــد يتضمــن األنظمــة 
ومعايير الســالمة الغذائية 
عن  الصــادرة  والتعليمــات 
الجهات صاحبة االختصاص، 
والواجــب االلتــزام بها من 
قبل المطاعم، وأن الرقابة 
بــل  للمحاســبة،  ليســت 
لتشــجيع أصحاب المطاعم 
الجــودة  علــى  للمحافظــة 
والنوعيــة المرتفعــة مــن 
الخدمات الغذائية والخدمات 

المصاحبة.

بهدف تعزيز وصول المنتجات الفلسطينية لألسواق اإلقليمية والدولية

«بالتريد» تطلق المرحلة األولى 
لمبادرة «صنع في فلسطين»

رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- اختــار مركز 
التجارة الفلسطيني (PalTrade) دولة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة لتكــون المحطــة األولــى 
والرئيســية التي تنطلق منها المرحلة األولى 
من مبادرة «صنع في فلســطين»، والتي تم 
العمــل عليها بإشــراف ومتابعة من المجلس 
الفلســطيني للصــادرات، والتــي تهــدف إلى 
توســيع نطاق وصول المنتجات الفلسطينية 

إلى األسواق اإلقليمية والدولية. 
وجاء اإلعــالن عن المبادرة الجديدة من خالل 
حفل أقيم بإمارة دبي وشــكل بمثابة منصة 
هامة للقاء الشركات اإلماراتية والفلسطينية 
وبحضور ســعادة الســفير الفلســطيني لدى 
دولة اإلمارات. السيد عصام مصالحة، ورئيس 
مجلــس إدارة مركــز التجــارة الفلســطيني 
المجلــس  رئيــس  نائــب   ،(PalTrade)  –
الفلسطيني للصادرات السيد عرفات عصفور، 
ورئيس مجلس األعمال الفلسطيني في دبي 
واإلمارات الشمالية السيد مالك ملحم ومدير 
عــام (PalTrade) الســيدة حنــان طه وكذلك 
العديد من كبار الشــخصيات البــارزة ورجال 
األعمــال الممثليــن لقطاع التجــارة واألعمال 
فــي كال البلدين ونخبة مــن اعضاء المجلس 

الفلسطيني للصادرات
وتعليقاً على إطالق هذه المبادرة أكد عرفات 
عصفــور أن مبادرة «صنع في فلســطين»، 
والــذي اطلق شــعارها من قبــل دولة رئيس 
الــوزراء الفلســطيني، د. رامــي الحمــد اهللا، 
رسمياً خالل حفل جائزة المصدر الفلسطيني 
األســبوع الماضــي، تأتــي في إطــار الجهود 
التي تبذلها الحكومة الفلســطينية لتشــجيع 
قطــاع الصادرات وتعزيز تنافســية المنتجات 
الفلسطينية في األســواق الدولية الرئيسية 
مــن خالل خلق عالمة تجاريــة موحدة تعتبر 

شعارا لكافة المنتجات الفلسطينية. 
وحــول اختيــار دولة اإلمــارات لتكــون مركزاً 

إلطــالق المرحلــة األولى من مبــادرة «صنع 
في فلســطين» أشــارت حنان طــه إلى أن ما 
تقدمه حكومة اإلمارات من دعم وتســهيالت 
اقتصاديــة جعل مــن الســوق اإلماراتي أحد 
أهــم وجهات التصديــر في المنطقــة وبيئة 
أعمال حيوية وصديقة للمنتجات الفلسطينية، 
مؤكدةً حرص فلسطين على تعزيز العالفات 
االقتصادية مع دولة اإلمارات كشريك تجاري 
استراتيجي يساهم في زيادة حجم الصادرات 
الفلســطينية وبالتالــي يســاهم فــي النمو 

االقتصادي الفلسطيني.
وسيشكل الشعار المبتكر لمبادرة «صنع في 
فلسطين»، العالمة التجارية المعتمدة ورمز 
تأكيــد لجــودة المنتجــات الفلســطينية حتى 
يسهل التعرف عليها من قبل المستهلكين في 
سوق اإلمارات العربية المتحدة كمرحلة أولى، 
والحقاً في باقي األسواق اإلقليمية والدولية، 
وبالتالــي يســاهم فــي تموضــع المنتجــات 

الفلسطيني في أذهان المستهلكين.
تأتــي هذه المبادرة ضمــن اولويات المجلس 
الفلســطيني للصــادرات والذي ترأســه وزير 
االقتصــاد وبعضويــة العديد من مؤسســات 
القطــاع العــام والخــاص ويشــكل عصفور 
الشمس الفلسطيني العالمة الفارقة لشعار 
«صنع في فلسطين» والصادرات الفلسطينية 
لتروي قصــة الصمود واالنجاز الفلســطيني 
واالنطــالق نحو الحرية وتجــاوز الحدود رغم 

كل التحديات.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المبادرة بشكل 
مباشــر فــي تنشــيط العديد مــن القطاعات 
الصناعيــة األخــرى مثل الصناعــات الغذائيه 
الغذائيــة،  المكمــالت  الغذائــي،  والتصنيــع 
والعديــد من المنتجات الواعــده في قطاعات 
األحذية والجلود. األثاث المنزلي والمنسوجات 
والمالبــس وكذلــك تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصاالت باإلضافة إلى المنتجات السياحيه..

غيث يدعو الى ان تكون الرؤية المستقبلية 
للقطاع الزراعي انعكاسا للمرحلة القادمة 

القــدس  المحتلة- الحيــاة االقتصادية- اكد محافظ 
القدس عدنان غيث خالل ترؤسه امس اجتماع اللجنة 
العليــا لتنمية القطــاع الزراعي الــذي عقد في مقر 
المحافظة بضاحية البريد ان المرحلة المفصلية التي 
يمر بها شعبنا تتطلب منا جميعا استنهاض وتكثيف 
الجهود من اجل تدعيم القرار الوطني الفلســطيني 
وبنــاء دولتنا الفلســطينية العتيــدة وااللتفاف حول 
القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني والتي تخوض 
صراعــا مريــرا مــع االحتــالل اإلســرائيلي واإلدارة 
األميركيــة الداعمة له والمتنكــرة للحقوق الوطنية 
المشــروعة التي اقرتها الشــرعية الدولية للشــعب 

الفلسطيني واهمها الحرية واالستقالل.
ونوه الى المخاطر التي يعيشــها شعبنا والممارسات 
اإلســرائيلية العنصرية بحقــه وخاصة ما يجري في 
منطقة الخان األحمر، مشــيدا بصمود أبناء شــعبنا 
فــي الخــان الذين يتصــدون لالحتــالل ومخططاته 
بصدورهــم العارية موضحا أهمية القطاع الزراعي 
الــذي يلعــب دورا محوريــا ليس كمكــون اقتصادي 
وانتاجي فقط انما يعــزز من صمود المواطنين بما 
هو متاح من إمكانيات داعيا الى التركيز بالعمل في 
منطقــة القدس المحاصرة بجدار الفصل العنصري 
وما يطلق عليها «حدود البلدية» وتوزيع المشــاريع 
بعدالة في منطقة القدس وان يكون البرنامج المعد 
ضمــن خطة شــبابية بيئيــة لمصلحة عمــوم انحاء 
المحافظــة إضافة الــى ان القطاع الزراعي يشــكل 
عماد الصمود والتنمية ومساهم رئيسي في استدامة 
الدولة واســتقاللها، مشيرا الى صمود مزارعينا في 
وجه مشاريع االستيطان ومصادرة االراضي من خالل 
محافظتهم عليها واستغاللها بشكل مستمر بالرغم 
مما يواجهونه من قمع وحصار وتهديد منوها الى ان 
استراتيجية القطاع الزراعي تشكل بأبعاده المختلفة، 
وبنفــس الوقت تســريع وتيرة التنميــة االقتصادية 

واالجتماعية. 
ودعا الى ان تكون الرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي 
خاصة في محافظة القدس انعكاسا للمرحلة القادمة 
ضمن مرتكزات وافتراضات واقعية تترجم االهداف 
والسياســات والبرامج القطاعية لمتطلبات الصمود 
والتنميــة والتــي بنيت علــى التشــخيص والتحليل 
العلمي للقضايــا ونقاط القــوة والضعف والفرص 

والمخاطر. 
بدورها اســتعرضت فيحاء نجم مديــر عام مديرية 
زراعــة محافظــة القدس جملة مــن الفعاليات التي 
قامت بها مديريتها لتعزيز صمود التجمعات البدوية 
والمرابطيــن المســاندين لهــم في منطقــة الخان 
األحمر والتواجد الدائم فيها منذ اإلعالن اإلسرائيلي 
التعســفي بحق هذه التجمعات ومنهــا مبيت يومي 
لمهنــدس متخصص بالثــروة الحيوانية إضافة الى 
اســتعراض مســتفيض للخطة القطاعية الزراعية 
المعــدة لدعم وتعزيز صمود هذه التجمعات البدوية 

في المناطق المجاورة أيضا للخان األحمر. 

وخــرج اللقــاء بالتوصيــة العاجلة لدعــم التجمعات 
البدويــة والمزارعين وأصحــاب الثروة الحيوانية في 
محافظة القدس عموما والتنســيق والتشــبيك بين 

كافة الموؤسات بالمحافظة. 
يشار الى ان اللجنة العليا لتنمية القطاع الزراعي في 
محافظــة القدس هي الوحيدة التي جرى تشــكيلها 

على مستوى الوطن. 
وفــي ســياق متصل،  وضــع غيث وفدا من رؤســاء 
مجالس محلية ومؤسسات وفعاليات رسمية وشعبية 
في منطقة شمال غرب القدس لدى لقائه بهم ظهر 
امس في مكتبه بضاحية البريد وبحضور نائبه عبد 
اهللا صيام المكتب بصورة الحالة المقدسية والهجمة 
الغير مســبوقة التي تتعــرض لها العاصمة المحتلة 
ومقدســاتها االسالمية والمسيحية وخاصة المسجد 
االقصى المبارك واالجراءات والممارسات االسرائيلية 
التعسفية بحق المقدســين، ومحاوالت النيل منهم 
بشتى الوسائل والســبل وابرزها المس بعقيدتهم 
من خالل االقتحامات االستفزازية للمسجد االقصى 
واالعدامــات الميدانية التي تقوم بها قوات االحتالل 
بحــق ابنائنــا واطفالنــا والهجمة التــي تتعرض لها 

منطقة الخان االحمر.
وقال غيث ان خطواتنا ثابتة ولن نتراجع وسنواصل 
التصدي لكل محــاوالت االحتالل الذي ال يدخر جهدا 
في اســتهداف ابناء شــعبنا بكل شرائحه داعيا الكل 
الفلسطيني بكافة اطيافه والوانه الوطنية وخاصة 
ابناء حركة فتح رائدة المشروع الوطني الفلسطيني 
الــى اليقظة والحــذر وبث روح الوحــدة ونبذ كل ما 
مــن شــأنه ان يؤثر على العمــل الوطني في مدينة 
القدس واســتبعاد كافة االشكاليات التي ال مكان لها 
في الساحة الفلســطينية والمضي قدما في حماية 
المشروع الوطني الفلسطيني وااللتحام بالجماهير 
والــذود من اجل حماية المقدســات وخاصة مســرى 
خاتــم االنبيــاء ودرء االخطار المحدقــة به وتفويت 
الفرصــة على المتربصين بمقدســاتنا االســالمية 
والمســيحية وايجاد المبــادرات الخالقة والتي تعمل 
على توسيع القاعدة الشعبية والتفافها حول المشروع 

الوطني. 
واكد على اهمية منطقة شمال غرب القدس منوها 
الــى االحتياجــات الملحة التي تدخــل في صلب نمو 
وتطور المنطقة االقرب الى عاصمتنا االبدية المحتلة 

القدس الشريف.
واكد على ان المحافظة هي البيت للكل المقدســي 
والفلســطيني وان الجميــع يعملــون كفريــق واحد 
تحت مظلة قيادتنا الشــرعية وعلى رأســها الرئيس 
محمود عباس في تذليل كافة العقبات التي تعترض 
مســيراتنا خاصة وان منطقة جنوب شــرق القدس 
تمثــل احد االضلع الرئيســية الحامية لقلب قضيتنا 
العاصمــة االبديــة للدولة الفلســطينية المســتقلة 
القادمة ال محالة القدس الشريف وهي بذلك تستحق 

كل االهتمام والمتابعة.

مع اقتراب افتتاح فرعه الجديد في جنين

«الصفا» يعقد ورشة لرجال
 األعمال وبعض أئمة مديرية األوقاف 

جنين- الحياة االقتصادية- عقد مصرف الصفا «اإلسالمي» امس، في 
غرفة تجارة وصناعة جنين، ورشــة حول صناعة الصيرفة اإلسالمية 
وآفاق تطورها ونمائها عالميا ومحليا بحضور مدير الفروع في مصرف 
الصفا السيد أحمد عميرة، والمراقب الشرعي للمصرف السيد محمود 
حفظي، ومســؤول تمويل األفراد الســيد خالد دويكات في المصرف، 
ومشاركة عدد من رجال األعمال وعدد من أئمة مساجد محافظة جنين. 
حيث هدفت الورشــة إلى التعريف بقطاع الصيرفة اإلســالمية وأهم 
مرتكزات الصناعة مقارنة مع الصناعة المصرفية التقليدية إلى جانب 
التعريــف بالخدمات المتنوعة وغير التقليديــة التي يقدمها المصرف 
لعمالئه وفقا للضوابط واألحكام الشرعية والتي تلبي احتياجات كافة 
شرائح المجتمع الفلسطيني، وقد تم عقد هذه الورشة في ظل اقتراب 
افتتاح فرع مصرف الصفا اإلسالمي في محافظة جنين.  وأوضح مدير 
عام مصرف الصفا الســيد نضال البرغوثي أن هذه الورشة تأتي في 
سياق حرص المصرف ودوره الريادي في نشر الوعي الثقافي وتعزيزه 
حول المصيرفة اإلســالمية وأهميتها، إضافة إلى ضرورة رفد شرائح 
المجتمع الفلســطني بخدمات متطورة تلبــي احتياجاتهم على الوجه 

المطلوب، وبما اليتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية.


