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دعوة عامـــة 
إلى 

التجار ورجال االعمال في احملافظات الشمالية 
نابلس، جنني، طولكرم، قلقيلية، طوباس، سلفيت

مع  وبالتعاون  الفلسطيني،  واملستوردين  املصدرين  مجلس  يتشرف   
التوعوية  الفلسطينية بدعوتكم حلضور ثاني احملاضرات  النقد  سلطة 

املشتركة، في مدينة نابلس، والتي ستتناول : 
االئتمان  عمليات  وأنظمة  الفلسطيني،  املصرفي  باجلهاز  التعريف   - 1

التابعة لسلطة النقد 
نظام الشيكات املعادة   - 2

) الهدف من انشاء النظام، اسباب االعادة، آليات التصنيف، تعديل   
تصنيف العمالء على النظام(.

نظام معلومات االئتمان ونظام تصنيف املقترضني  - 3
ال��ن��ت��ائ��ج املتحققة،  ال��ه��دف م��ن االن���ش���اء،  ال��ت��ع��ري��ف ب��ال��ن��ظ��ام��ني،   (   

ومواضيع أخرى (.
أهم املؤشرات االحصائية .  - 4

و سيتم عقد احملاضرة في قاعة غرفة جتارة وصناعة محافظة نابلس، 
يوم الثالثاء 28-05-2013 من الساعة )10:30-1:00( ظهرًا. 

حضوركم تشريف لنا وإثراء للنقاش
للمراجعة واالستفسار، االتصال على الرقم 02-2425697

بيت لحم- من جورج زينه - نظمت غرفة تجارة وصناعة املحافظة ، 
حلقة استشارية حول " مسؤولية الشركة واملساهمون الشخصية يف 
الشركات الفلسطينية" بحضور عدد من أصحاب الشركات املساهمة 

الخصوصية.
وافتتح الحلقة ، ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس االدارة صقر رم��ض��ان، حيث 
رّح��ب بالحضور وأش���ار إىل أن ال��ه��دف م��ن عقد مثل ه��ذه الحلقات هو 
توعية أعضاء الهيئة العامة حول املستجدات التي تطرأ عىل الساحة 

من حيث القوانني وأحكام القضاء بخصوص الشركات املسجلة.
من جانبه ، قّدم املستشار القانوين للغرفة األستاذ سامي شحادة 
، عرضاً مفصالً تناول فيه أنواع الشركات حسب القانون الفلسطيني 
مع بيان مسؤولية كل ن��وع، كما استعرض نقاط جديرة بالبحث من 
حيث املساءلة وتطور االقتصاد والقضاء الفلسطيني التي تهم أصحاب 

الشركات لالطالع عليها ومتابعتها.

من جانبها ، قالت مديرة قسم العضوية والخدمات داليا حسني 
، أن ه��ذه الحلقة االستشارية األوىل التي تنظمها الغرفة التجارية ، 
وأنها ستعمل عىل تنظيم حلقات أخرى ألعضاء الهيئة العامة تتناول 
فيها أهم املسائل القانونية يف قطاع األعمال، كما سيتم العمل عىل 
عقد حلقة استشارية خالل شهر حزيران حول قانون العمل والعمال 
ألخ������ذ م����الح����ظ����ات ح������ول ب����ن����ود ال����ق����ان����ون امل���������راد ال���ت���ع���دي���ل ع���ل���ي���ه���ا م�����ن ق��ب��ل 

الجهات املختصة.
ويف ختام الحلقة ، تمنى د. سمري حزبون ، رئيس مجلس االدارة 
، ع���ىل أص���ح���اب ال���ش���رك���ات يف ح���ال���ة وج�����ود أي م��ش��ك��ل��ة م���ع أص��ح��اب 
الشركات ، التوجه إىل الغرفة التجارية بكتاب رسمي حتى تتمكن 
م���ن م��ت��اب��ع��ة وم��خ��اط��ب��ة ال��ج��ه��ات ال��رس��م��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة وامل���س���ؤول���ة ب��وث��ائ��ق 
رسمية والحصول عىل نتيجة تريض جميع األطراف بما يتناسب مع 

الوضع القانوين.

غرفة تجارة بيت لحم تعقد لقاًء
 حول الشركات الفلسطينية

"الديمقراطية" ترفض
رفع الضريبة المضافة 

 غزة - عالء املشهراوي - دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطني السلطة الفلسطينية إىل 
الغاء قرار رفع ضريبة القيمة املضافة من 15% إىل 16% عىل جميع السلع االستهالكية.

وقال مصدر مسؤول يف الجبهة : ان جحيم ضريبة القيمة املضافة يكتوي بنريانه كل طبقات 
شعبنا الفقرية العمالية والفالحية والطبقة الوسطى وذوي الدخل املحدود. فضالً عن نريان 

ارتفاع االسعار الذي أدى ويؤدي اىل تدهور املعيشة واىل مآساة اقتصادية واجتماعية يومية.
واض����اف ان السلطة م��دع��وة اىل س��ي��اس��ة ضريبية أخ���رى ج��دي��دة، س��ي��اس��ة ال��ض��ري��ب��ة امل��ب��اش��رة 
التصاعدية عىل الدخول، وتخفيض واسع للضريبة غري املباشرة الهائلة عىل السلع االستهالكية 

التي تمس كل الطبقات الفقرية واملتوسطة.
واع��ت��رت الجبهة إن االن��ج��رار وراء حكومة اس��رائ��ي��ل ال��ت��ي رف��ع��ت قيمة الضريبة املضافة من 
17% - 18% س���ي���ؤدي اىل ان���ف���ج���ارات اج��ت��م��اع��ي��ة ك���رى وم��ح��ق��ة يف ص���ف ط��ب��ق��ات ال��ش��ع��ب ال��ع��ام��ل��ة 
والفقرية والوسطى كما ان السلطة الفلسطينية مدعوة إىل "الغاء الحاق االقتصاد الفلسطيني 

باالقتصاد االسرائييل" وفق بروتوكول باريس . 

 رام ال��ل��ه - ش����ارك وف���د م���ن م��ج��م��وع��ة االت���ص���االت الفلسطينية يف 
امل��ن��ت��دى االق��ت��ص��ادي ال��ع��امل��ي ل���دول ال��ش��رق األوس���ط وش��م��ال أفريقيا، 
وال������ذي ُع���ق���َد ع���ىل ش���اط���ىء ال��ب��ح��ر امل���ي���ت ب�������األردن ت��ح��ت ش���ع���ار "ت��ه��ي��ئ��ة 
ال����ظ����روف ل��ل��ن��م��و واالس����ت����ق����رار االق�����ت�����ص�����ادي"، يف إط������ار م���ش���ارك���ة ال���وف���د 
الفلسطيني برئاسة الرئيس محمود ع��ب��اس، وال���ذي ض��ّم ع���دداً من 
الشخصيات الرسمية، وعدداً من الرؤساء التنفيذيني واملدراء وممثيل 
الشركات واملؤسسات االقتصادية الرسمية والخاصة. وافتتح العاهل 
األردين امل���ل���ك ع��ب��دال��ل��ه ال���ث���اين ف��ع��ال��ي��ات امل���ن���ت���دى ي����وم ال��ج��م��ع��ة امل���ايض 
ب���م���ش���ارك���ة 900 ش��خ��ص��ي��ة ي��م��ث��ل��ون 50 دول������ة ح�����ول ال���ع���ال���م ب���م���ن ف��ي��ه��م 

رؤساء حكومات من 22 دولة.
 وش���ارك وف��د املجموعة ال���ذي ض��م صبيح امل��ص��ري رئ��ي��س مجلس 
االدارة وعمار العكر الرئيس التنفيذي وعدد من مدراء املجموعة يف 
عدة جلسات متخصصة ولقاءات ثنائية ، بهدف إطالع املشاركني عىل 
فرص االستثمار يف قطاع االتصاالت والتكنولوجيا يف فلسطني، وإبراز 
النجاحات املتحّققة عىل األرض وحجم التقّدم والنمّو الذي تم إحرازه 
يف هذا القطاع الفلسطيني يف السنوات األخرية. وأشاد العكر بتجديد 
الرئيس محمود عباس دعوته إىل رجال األعمال العرب واملستثمرين 

إىل االستثمار يف فلسطني. 
 وأوضح العكر أن املجموعة تحرص عىل املشاركة سنوياً بفعاليات 
املنتدى كصرح فلسطيني وطني يحرز النجاح تلو اآلخ��ر منذ تكّفله 
بمهمة تطوير البنية التحتية لالتصاالت والتكنولوجيا يف فلسطني 
واملساهمة يف قيادة نمو وتطور هذا القطاع، من خالل توفري الخدمات 
املتطورة، ومواصلة نشر وتحفيز املعرفة الرقمية، واالل��ت��زام بتعزيز 

البنية التحتية بما يضمن استدامة تطور هذا القطاع.  
 ك��م��ا دع���ا رج����ال األع���م���ال ال��ع��رب ويف ال��ع��ال��م إىل ع��ق��د ال��ش��راك��ات 
م��ع فلسطني يف م��ج��ال ص��ن��اع��ة االت���ص���االت وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل��ع��ل��وم��ات، 

حيث يشهد هذا القطاع نمواً ملموساً يف فلسطني وطلباً متزايداً عىل 
الخدمات الحديثة. وأض���اف : نسعى يف املجموعة ككيان اقتصادي 
يساهم يف قيادة قطاع االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، إىل الحفاظ 
عىل التواصل مع نظرائنا يف هذه الصناعة يف املنطقة والعالم، من 
أج�����ل إب�������راز إن�����ج�����ازات ق���ط���اع االت�����ص�����االت وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
وت�����ب�����ادل ال�����خ�����رات، وت���س���ل���ي���ط ال����ض����وء ع����ىل ال���ت���ح���دي���ات ال���ت���ي ت��واج��ه��ه��ا 
فلسطني بشكل خاص، جراء استمرار سيطرة االحتالل عىل مواردها 
الطبيعية السيما الرتددات، ما يؤجل استفادة فلسطني من أحدث 

وسائل التكنولوجيا واالتصاالت التي يتمتع بها العالم .
 وشكر العكر القائمني عىل املنتدى حيث طرح هذا العام مواضيع 
وقضايا ملّحة وذات أولوية عىل مستوى املنطقة، السيما من حيث 
ت���ع���زي���ز ال����ت����ع����اون م����ا ب����ني ال���ق���ط���اع���ني ال����ع����ام وال�����خ�����اص م����ن أج������ل وض���ع 
ال���س���ي���اس���ات الس����ت����دام����ة اق���ت���ص���ادي���ات امل���ن���ط���ق���ة وت���ح���س���ني ق����درات����ه����ا ع��ىل 
م��ّد مجتمعاتها بمقّومات االس��ت��م��راري��ة وال��ن��ه��وض، م��ن خ��الل وضع 
آل��ي��ات لتوليد ف���رص ال��ع��م��ل يف امل��ن��ط��ق��ة، وتحفيز امل���ب���ادرات الشبابية 
وامل��ش��اري��ع ال��ري��ادي��ة، وغ��ريه��ا م��ن متطلبات ب��ات��ت ذات أول��وي��ة يف ظل 
ال����ت����غ����رّي امل����ت����س����ارع يف ال�����وض�����ع ال����س����ي����ايس واالق�����ت�����ص�����ادي ب���امل���ن���ط���ق���ة، إىل 
ج��ان��ب م��واض��ي��ع ذات ع��الق��ة ب��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع االت���ص���االت والتكنولوجيا 
يف امل��ن��ط��ق��ة م��ث��ل ال��ع��م��ل ع���ىل اس���ت���دام���ة امل���ع���رف���ة ال��رق��م��ي��ة واالس��ت��ث��م��ار 

يف هذا املجال.
 وقال العكر : نسعى يف املجموعة عىل البناء عىل إنجازاتنا نحن 
وشركاؤنا يف ه��ذا القطاع، من أج��ل استقطاب الشركاء اإلقليميني 
والدوليني لتعزيز تطوير القطاع واالستثمار فيه، بما يعزز استمرارية 
النمّو وتمكني االقتصاد الفلسطيني من مواجهة التحديات ومواصلة 
ال��ب��ن��اء وال���ن���م���ّو وت��ل��ب��ي��ة اح��ت��ي��اج��ات ال���س���وق امل��ح��يل وم��ت��ط��ل��ب��ات التنمية 

املجتمعية يف فلسطني . 

مجموعة االتصاالت تشارك
 في المنتدى االقتصادي العالمي

غساالت "ال جي" الجديدة ... 
تكنولوجيا الحركة بستة اتجاهات

ال��ق��دس- تتميز ش��رك��ة ال ج��ي اليكرتونيكس، 
الرائدة عامليا ب��أول محرك ذي ناقل للدفع املباشر 
يف العالم باإلضافة اىل تكنولوجيا الحركة بستة 
ات���ج���اه���ات، ال��غ��س��االت ال��ج��دي��دة م���ن ال ج���ي ت��وف��ر 
اداء اكرث صحة وصديقة للبيئة باإلضافة اىل نتائج 

غسيل ممتاز مع سعة أكر.
وت��أيت بتصميم فريد ومواصفات مبتكرة تلبي 
اح���ت���ي���اج���ات امل��س��ت��ه��ل��ك��ني يف ال����س����وق ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي، 
وب���ذل���ك ت��س��ت��م��ر ال ج���ي، ال��ع��الم��ة ال��ت��ج��اري��ة األك���ر 
يف ال��ع��ال��م لتصنيع ال��غ��س��االت، يف ت��ق��دي��م اح��دث 

التقنيات والتصاميم للمستهلك.
ت������������رك������������ز إل ج��������������ي ع��������������ىل ت������������وف������������ري ق��������ي��������م��������ة م������ض������اف������ة 
ل����ل����م����س����ت����ه����ل����ك����ني يف ح�����ي�����ات�����ه�����م ال������ي������وم������ي������ة ع��������ن ط����ري����ق 
غ��س��االت م��وف��رة ل��ل��ط��اق��ة واس��ت��ه��الك امل���ي���اه، واي��ض��ا 
تحمي صحة املستهلك، وقد تم تحقيق ذلك عن 
ط���ري���ق ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا امل����ت����ط����ورة ل�����دى إل ج�����ي، م��ث��ل 
امل���ح���رك ذي ن��اق��ل ل��ل��دف��ع امل��ب��اش��ر ب��س��ت��ة ات��ج��اه��ات، 
ت�������ل�������ّب�������ي م����خ����ت����ل����ف  وال����������غ����������س����������االت ذات س�������ع�������ة ك��������ب��������رية 
 7kg متطلبات املستهلكني والتي تبدأ سعتها من
وتصل حتى 14kg، وغساالت تحتوي عىل خاصية 
ال����ت����ن����ش����ي����ف م����م����ا ي����م����ك����ن امل����س����ت����ه����ل����ك ال�����ح�����ص�����ول ع��ىل 

جهازين يف نفس الوقت وتوفري املكان واملال. 
وم�������������ن ال�������خ�������ص�������ائ�������ص ال��������ذك��������ي��������ة أي������������ض������������اً، خ�����اص�����ي�����ة 
ال��ت��ش��خ��ي��ص ال����ذيك ال��ت��ي ت��ت��ي��ح للمستهلك م��ع��رف��ة 
عطل الغسالة والحل للمشكلة عن طريق هاتفه 
ال������ذيك، وأي����ض����اً خ��اص��ي��ة إع������ادة ال��ت��ش��غ��ي��ل ال��ت��ل��ق��ايئ 
ال��ذي يمّكن الغسالة استمرار الغسيل من حيث 
توقفه يف حالة انقطاع التيار الكهربايئ مما يوفر 
يف استهالك الطاقة، فهذه الخصائص تمثل قمة 
االب��ت��ك��ار م��ن حيث التوفر الكبري يف ال��ط��اق��ة  وع��دد 

مرات اقل يف الغسيل.
وتوفر الغسالة الجديدة التي وصلتنا حديثا، 

مرونة أكرث يف وضعها يف اي املكان كما يميزها انها 
ت��أيت ب��االب��ع��اد امل��ت��ع��ارف عليها م��ن ال��خ��ارج وح��وض 
الغسيل كبري السعة من الداخل، وتقدم الغسالة 
ال��ج��دي��دة م���ن ال ج���ي ع����ددا م���ن ال��وظ��ائ��ف ال��ف��ري��دة 
مما يضعها يف مركز رائد بمحركها ذي قوة الدفع 
امل�����ب�����اش�����رة وال����������ذي ت���ك���ف���ل���ة ال����ش����رك����ة مل�������دة 10 س����ن����وات، 
وتعتر أول غسالة يف العالم ذات الستة اتجاهات 
امل������ح������رك  واع�������ت�������م�������ادي�������ة  ال�����غ�����س�����ي�����ل  االداء يف  وزي������������������ادة 
وع���دم وج���ود ص���وت ل��ه��ا وال اه��ت��زاز ق���وي ب��اإلض��اف��ة 
اىل م����ع����اي����ري أخ���������رى م����ث����ل خ����اص����ي����ة ال����ب����خ����ار امل����ق����اوم����ة 

للحساسية والعناية بمالبس األط��ف��ال م��ن خالل 
ال���ق���ض���اء ع���ىل ال���ج���راث���ي���م، وت���أخ���ري وق����ت ال��ت��ش��غ��ي��ل، 
وي��������ت��������وف��������ر أل�������������������وان ع����������دي����������دة م������ن������ه������ا األب����������ي����������ض وال�������ف�������ي 
والستانلس ستيل وأبواب كروم، مما يجعل قرار 
املستهلك بشرائها اكرث سهولة فهي معروفة باألداء 
املتميز ويدل عىل ذلك حجم مبيعاتها العالية ورضا 

املستهلكني عنها حول العالم.
وم��ن امل��ع��ل��وم أن ش��رك��ة أك���رم سبيتاين وأوالدة 
هي الوكيل الحصري يف فلسطني لشركة إل جي 

العاملية منذ 20 عاما.

بلدية البيرة توقع اتفاقية 
تأهيل وشق وتعبيد طرق 2013

البرية - ملراسل ے الخاص -وقعت بلدية البرية وشركة شلطف للتعهدات العامة، اتفاقية 
ت��أه��ي��ل وش���ق وتعبيد ط���رق 2013 بتمويل ذايت م��ن ال��ب��ل��دي��ة بقيمة )12,000,000( ش��ي��ك��ل، وق���د وق��ع 
االتفاقية رئيس البلدية املهندس فوزي عابدة البرية ومدير الشركة عزمي شلطف، وذلك بحضور 

نائب رئيس البلدية جمال شلطف وعضو املجلس البلدي حسن الشيخ قاسم.
ويشمل املشروع اعادة تأهيل العديد من الطرق الداخلية يف كافة احياء املدينة وتطوير كافة 

متطلبات البنية التحتية, كما يشمل فتح طرق جديدة يف حي السالمية.
واوضح مهندس املشاريع يف البلدية يوسف البابا ان مدة تنفيذ مشروع طرق 2013 تصل اىل 
ستة شهور , مناشداً االهايل بضرورة التعاون وتحمل االزعاج الذي قد ينجم عن االعمال حيث 

يمثل انجاز املشروع مصلحة عامة. 

نقابة المحاسبين تعقد ورشة عمل بالتعاون 
مع كلية فلسطين التقنية للبنات 

ورشة بعنوان "حقوق اإلنسان بين الواقع والمأمول" ..

جامعة القدس المفتوحة بنابلس تنظم 
ندوة حول دعم المنتجات الوطنية

 ن��اب��ل��س - امل��ن��ه��ل للصحافة واالع����الم - نظمت ج��ام��ع��ة ال��ق��دس امل��ف��ت��وح��ة ، ف���رع نابلس، 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��رك��ز إع���الم وح��ق��وق اإلن��س��ان وال��دي��م��ق��راط��ي��ة "ش��م��س"، ورش���ة ع��م��ل بعنوان 
"حقوق اإلن��س��ان االقتصادية واالجتماعية والثقافية بني ال��واق��ع وامل��أم��ول"، ضمن سلسلة 
ورشات عمل خالل الفصل الدرايس الحايل تستهدف الطلبة وأعضاء الهيئتني األكاديمية 
واإلداري����������ة ل��ت��ع��زي��ز ون���ش���ر م��ف��اه��ي��م ح���ق���وق اإلن����س����ان ال���ت���ي اس���ت���ه���دف���ت ط��ل��ب��ة ت��خ��ص��ص ال��رتب��ي��ة 

اإلسالمية يف الجامعة.
ورحب د. عمر رحال مدير مركز شمس بالطلبة، وأشار إىل أن الهدف من مثل هذه األنشطة 

الحوارية هو تعريف الطلبة بمفاهيم الحقوق اإلنسان والديمقراطية ورفع الوعي بها.
واكد مدير فرع نابلس د. يوسف ذياب عواد عىل دور القدس املفتوحة يف بناء املواطن الفاعل 
من أجل تحقيق نقلة نوعية يف الحياة ونمطها للعيش بكرامة ، وقدم عواد شرًحا عن الحقوق 
االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي ينبغي أن يتمتع بها اإلنسان دون تمييز، مشرًيا إىل أن 
الدين هو داعم ملبادئ وحقوق اإلنسان وال تعارض بينهما ، كما أكد أن الرتبية هي عامل مهم 
يف مجال حقوق اإلن��س��ان كونها تعمل ع��ىل إص��الح ال��ف��رد واألس���رة واملجتمع ويتكامل موضوع 
حقوق اإلنسان باملسؤولية املجتمعية، حيث إن هناك حقوًقا وواجبات، فرغم فردية اإلنسان، 
إال أن ال����روح املجتمعية ت��ب��ن��ي امل��واط��ن��ني وت��ع��ك��س اه��ت��م��ام��ات��ه��م ب��ح��ل م��ش��ك��الت��ه��م وت��وف��ري عيشة 

كريمة باعثة عىل االزدهار والتقدم.
 كما نظمت عمادة كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية يف الجامعة، بالتعاون مع إدارة فرع 
نابلس، ندوة حول دعم املنتجات الوطنية ركزت عىل ضرورة تكاتف وتضافر جهود القطاعني 
ال���ع���ام وال���خ���اص ل��ص��ي��اغ��ة إس��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ف��اع��ل��ة وج�����ادة وواق��ع��ي��ة ل��ح��م��اي��ة ودع����م امل��ن��ت��ج��ات 

الوطنية. 
وعرض الدكتور طارق الحاج عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يف جامعة النجاح الوطنية 
ورق����ة ب��ح��ث��ي��ة رّك����ز ف��ي��ه��ا ع���ىل األب���ع���اد ال���الزم���ة وال��ج��وه��ري��ة ض��م��ن أي���ة إس��رتات��ي��ج��ي��ة ل��دع��م وح��م��اي��ة 
امل��ن��ت��ج ال���وط���ن���ي. وأك����د أن ه����ذه اإلس��رتات��ي��ج��ي��ة ي��ج��ب أن ت��ب��دأ ب��ف��ه��م ال���واق���ع ب��م��ت��غ��ريات��ه ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالقتصادية والقانونية، ويجب أن تركز عىل تنفيذ الخطط باستخدام أدوات تنفيذية فاعلة 
قادرة عىل النهوض بالواقع املرتدي للكثري من منتجاتنا الوطنية التي شهدت سابًقا وقبل سنوات 
ازدهاًرا ملموًسا، ثم عادت وتردت بفعل السياسات املالية واالقتصادية التي لم تسعف واقع 
منتجاتنا الوطنية ، ون��ّوه إىل ال��دور السلبي ال��ذي نجم عن غياب البيئة التشريعية لسنوات، 
وأك����د أن م��س��ؤول��ي��ة ح��م��اي��ة امل��ن��ت��ج ال��وط��ن��ي ت��ق��ع ع���ىل ع��ات��ق ال��ح��ك��وم��ة ص��اح��ب��ة ال��س��ي��ادة وال��ط��رف 
امل���ش���رع وامل���ن���ف���ذ، ك��م��ا أن��ه��ا ت��ق��ع ع���ىل ع��ات��ق أص���ح���اب رؤوس األم�������وال، ف��ه��م امل���س���ؤول���ون ع���ن ب��ن��اء 
جودة املنتج، وهم املسؤولون عن تحديد األسعار، وعدم االحتكار، وتقع املسؤولية عىل عاتق 
مؤسسات املجتمع امل��دين ممثلة بجمعيات حماية املستهلك، إضافة إىل املواطن وم��دى وعيه 

ووالئه للمنتجات الوطنية. 
وأك���د ال��دك��ت��ور ي��وس��ف أب��وف��ارة عميد كلية ال��ع��ل��وم اإلداري����ة واالق��ت��ص��ادي��ة يف جامعة القدس 
املفتوحة الذي أدار الندوة أن تحقيق الدعم الكايف واملطلوب للمنتجات الوطنية يجب أن يكون 
عىل سلم أولويات املؤسسات وأن تتضافر جهود القطاعني العام والخاص يف ظل الخصوصية 
التي تتسم بها معالم البيئة الفلسطينية فاالقتصاد الفلسطيني ما زال اقتصاًدا غري مستقل، 
وهناك قيود ومحددات كثرية مفروضة عليه تجعله غري قادر عىل تنفيذ الكثري من إسرتاتيجيات 
األعمال والكثري من السياسات املالية والنقدية التي تكفل تحقيق بعض التحسني لواقع هذا 
االقتصاد. وقال أن دعم املنتجات الوطنية وتعزيزها يتطلب تبني سياسات فاعلة تكفل التخلص 
م��ن االخ���ت���الالت االق��ت��ص��ادي��ة امل��ت��ع��ددة ال��ن��اج��م��ة ع��ن ب��ع��ض ال��س��ي��اس��ات ال��خ��اط��ئ��ة، ك��م��ا أن تعزيز 
تنافسية املنتجات الوطنية يتطلب االهتمام بوضع التشريعات التي تركز يف جوهرها عىل ضمان 

تحقيق املنافسة االقتصادية وتحقيق الحماية الكافية للمستهلك.
وقدم املهندس إياد عنبتاوي رئيس جمعية حماية املستهلك يف محافظة نابلس ورقة عمل 
حول دور جمعية حماية املستهلك يف تشجيع املنتجات املحلية، ومحاربة بضائع املستوطنات، 
وأوضح أن إدارة املصانع الفلسطينية تويل املنتج الوطني رقابة عالية لضمان مستويات عالية 
من التميز والجودة، باإلضافة إىل حصول عدد كبري من املصانع عىل شهادات عاملية يف الجودة، 
وتحدث عن إجراءات دعم املنتج الوطني، ومن هذه اإلجراءات العطاءات الحكومية ومحاربة 

البضائع املزورة والفاسدة وغريها.
وتحدث د. سالمة يف ورقة أخرى حول "استرياد السلع" عن دور وزارة االقتصاد الوطني يف 
تحديد السلع املستوردة وحماية املنتجات الفلسطينية، وما أفرزته بعض املواد املستوردة من 
نتائج أضرت بالصناعات الوطنية، ما أدى إىل إغالق بعض املصانع نظًرا لواقع الصناعات املحلية 
وعدم منافستها للمنتجات املستوردة، وما نتج عنه من تسريح لأليدي العاملة، وزيادة لنسبة 
البطالة، كما تطرق ل��دور وزارة االقتصاد الوطني يف املعالجة، وإىل طبيعة السلع املستوردة 
وأن��واع��ه��ا م��ع ض���رورة وج���ود ن��ظ��رة مستقبلية واض��ح��ة ل��الس��ت��رياد، وض��ب��ط ه��ذه العملية لفسح 

املجال، أما الصناعات املحلية، فمن خالل نشر الوعي االستهاليك لدى املواطنني.
ويف ن��ه��اي��ة ال����ن����دوة، ت���م ف��ت��ح ب����اب ال��ن��ق��اش ل��ل��ح��ض��ور، ف���دع���ا ش��ب��يل ال��س��وي��ط��ي م��س��اع��د عميد 
كلية العلوم اإلداري���ة واالقتصادية إىل ض��رورة تشديد اإلج���راءات وتعظيم العقوبات الخاصة 
بمحاربة مروجي ومسوقي البضائع الفاسدة التي تغزو األسواق، وضرورة االلتفات إىل ما يقال 
ا بالسوق  حول وجود خطي إنتاج يف بعض املصانع اإلسرائيلية، بحيث يكون خط إنتاج خاصًّ
الفلسطينية وبمستوى ج��ودة أق��ل، وم��ا ينجم عن ذل��ك من مخاطر وأض���رار، وض��رورة تعديل 
األنظمة والقوانني املعمول بها كونها غري رادعة، والنظر يف إمكانية تشكيل محاكم خاصة للنظر 
فيما يرتكبه املستهرتون ب���أرواح وصحة امل��واط��ن��ني. وأش���ارت زي��زي حسيبا عضو هيئة التدريس 
يف ف���رع ن��اب��ل��س إىل أن امل���واط���ن ل��ي��س ب��ري��ًئ��ا ب��ال��ت��ع��اط��ي م���ع امل�����واد ال��ف��اس��دة ال��ت��ي ت��غ��زو األس�����واق، 
فاملطلوب أن يكون املواطن هو حجر األساس للحّد من هذه الظاهرة كونه املتضرر الوحيد من 

هذه املواد وهو من يدفع الثمن.
وتطرقت سلوى شرف عضو هيئة التدريس يف فرع نابلس إىل تدين جودة املنتجات الوطنية 
وعدم منافستها للمنتجات املستوردة وضرورة أن يتم تحسني جودة هذه املنتجات ليك تكون 

منافسة خاصة للمنتجات اإلسرائيلية التي تغزو أسواقنا.
وتطرق هايل مشاقي القايض يف محكمة الجمارك بنابلس إىل ضرورة وجود ثقافة استهالكية 
وضريبية وجمركية لدى املواطن ليك يكون عىل تواصل دائم مع ما يحصل، ألن التغيري ينطلق 

من املواطن ويصب يف مصلحته يف النهاية. 

امل������ح������اس������ب������ني  ن�������ق�������اب�������ة  ن������ظ������م������ت  ال�����������ل�����������ه- اح���������م���������د س������ل������ي������م -  رام 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ني يف رام ال���ل���ه وال����ب����رية وك���ل���ي���ة ف��ل��س��ط��ني ال��ت��ق��ن��ي��ة 
للبنات  ورشة عمل  تعريفية بالنقابة وطبيعة عملها وابرز 

اهدافها وبرامجها.
وح����ض����ر ال������ورش������ة م����س����ؤول����ة ال������ش������ؤون ال����ط����الب����ي����ة يف ال��ك��ل��ي��ة 
األستاذة سحاب زملوط، ومسؤول العالقات العامة واإلعالم 
نياز ضيف الله، وعاصم عبيد –رئيس قسم التعليم املستمر 
ورئيس تخصص املحاسبة املالية وعبد الله عابدة رئيس نقابة 
امل��ح��اس��ب��ني وف����ادي ال��ح��اج اب��راه��ي��م م��س��ؤول اللجنة العلمية 

وبرامج التدريب بالنقابة. 
ويف بداية اللقاء، قام عبد الله عابدة بالتعريف بالنقابة 
ون���ش���أت���ه���ا وت���اس���ي���س���ه���ا، وت����ح����دث ع����ن اه���م���ي���ة ال���ن���ق���اب���ة ودوره������ا 
امل��ج��ت��م��ع��ي واالق���ت���ص���ادي، وق����ال ان ه���ذه ال���ورش���ة ت���أيت ضمن 
اه��ت��م��ام النقابة لخلق ال��وع��ي ال��ك��ايف ل��دى الطالبات وخاصة 
الدارسني بمهنة املحاسبة والعلوم املالية واملصرفية، وأهمية 
املشاركة يف برامج النقابة واالنخراط ضمن دوراتها واهدافها 

االسرتاتيجية التي تسعى لتحقيقها واهمها صندوق التكافل 
الفلسطيني للمحاسبني والذي تسعى النقابة النشائه قبل 

نهاية العام الحايل.
وتناول فادي الحاج ابراهيم جدول فعاليات برنامج تاهيل 
وتدريب املحاسبني لتطوير كوادر الخريجني الجدد باالضافه 
اىل زيادة خرة املحاسبني العاملني، يف طريقة تحضري السرية 
الذاتية وكيفية اجتياز املقابالت الوظيفية بنجاح، باالضافة 
اىل امل���ح���اس���ب���ة ال���ح���ك���وم���ي���ة وال���ت���ط���ب���ي���ق���ات امل���ح���اس���ب���ي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة 
يف امل��ؤس��س��ات االه��ل��ي��ة غ��ري الحكومية NGO وق��ان��ون العمل 
ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي وادارة ن���ظ���م امل���ع���ل���وم���ات امل���ح���وس���ب���ة وت��ط��ب��ي��ق��ات 

عملية عىل برنامج االندلس للمحاسبة و ادارة املشرتيات.
وحيا عاصم عبيد رئيس قسم التعليم املستمر الدور الكبري 
للنقابة وبرامجها وحث الطالبات عىل التسجيل بالنقابة فور 
التخرج ملا تقدمه النقابة من برامج وخدمات كبرية وقدمت 
زملوط شكرها للنقابة، مشددة عىل حرص الكلية عىل التعاون 

املستمر معها.

اعتصام في الدهيشة
احتجاجا على ارتفاع االسعار 

بيت لحم - نظم عشرات الشبان امس، اعتصاما وسط الشارع الرئيس الواقع قبالة مخيم 
الدهيشة، احتجاجا عىل ارتفاع االسعار وتردي األوضاع االقتصادية.

واغ��ل��ق امل��ش��ارك��ون يف ه��ذا االعتصام ال��ش��ارع الرئيس بشكل ج��زيئ أم��ام حركة امل���رور ورفعوا 
الفتات تطالب الحكومة باتخاذ كل االجراءات التي تكفل وقف ارتفاع االسعار وتسهم يف تحسني 

األوضاع االقتصادية واملعيشية.
وق���ال أح��د امل��ش��ارك��ني يف ه��ذا االع��ت��ص��ام إن ال��ه��دف م��ن ه��ذه االع��ت��ص��ام ه��و إرس���ال رس��ال��ة إىل 
الحكومة بضرورة مراعاة الظروف االقتصادية للمواطن الفلسطيني وتوفري فرص عمل للشباب 

العاطل عن العمل.

عاملو "محطات الوقود" و"صالونات التجميل" 
يوصون بضرورة تطبيق قانون العمل عليهم

جنني � عيل سمودي � اوىص العاملون يف محطات الوقود وصالونات التجميل 
الجهات ذات االختصاص يف دولة فلسطني بتطبيق كل نصوص قانون العمل 
الفلسطيني ونظام الحد االدىن لألجور عىل العاملني يف هذا القطاع العمايل. 
ج��اء ذل��ك يف ورش���ة العمل ال��ت��ي نظمتها نقابة البرتوكيماويات عضو االت��ح��اد 
العام لنقابات عمال فلسطني يف قاعة الشهيد سامي طه يف اتحاد جنني حول 
"نصوص قانون العمل الفلسطيني ونظام الحد االدىن ل��ألج��ور"، وش��ارك يف 
ال���ورش���ة 25 م��ش��ارك��ا وم��ش��ارك��ة م��ن ه���ذا ال��ق��ط��اع ال��ع��م��ايل. وذك����ر رئ��ي��س النقابة 
يف ج��ن��ني مفيد س��ل��ي��م��ان، أن ال��ن��ق��اب��ة تنظم مجموعة م��ن ال����ورش ح���ول ق��ان��ون 
العمل الفلسطيني ونظام الحد االدىن لألجور من اج��ل رف��ع مستوى معرفة 
العمال بحقوقهم العمالية التي حفظها لهم القانون . وأض��اف ان العاملني 
يف هذا املجال ال يعرفون الكثري الكثري عن حقوقهم العمالية وأصحاب العمل 
يستغلون ذلك، حيث  نرى غالبية العمال ال يحصلوا عىل االجازة السنوية علما 
بأنه ال يجوز التنازل عنها وال يجوز ان ترتاكم الكرث من سنتني، وأيضا نرى أن 
الكثري من العاملني يعملون بأقل من الحد االدىن لالجور وان العديد منهم ال 
يعرف شيئا عن مكافأة نهاية الخدمة وغري ذلك من الحقوق العمالية. وتناول 
املدرب النقابي حسن ابو صالح الذي ادار الورشة، العديد من نصوص قانون 

العمل الفلسطيني خ��اص��ة تلك ال��ت��ي ت��ت��ن��اول ح��ق��وق وواج��ب��ات ال��ع��م��ال يف كل 
قطاعات العمل بما يف ذلك العاملني يف محطات الوقود وصالونات التجميل، 
خ���اص���ة م���ك���اف���أة ن���ه���اي���ة ال���خ���دم���ة واإلش�����ع�����ار ب���إن���ه���اء ال���ع���م���ل واإلج�����������ازات ال��س��ن��وي��ة 
واملرضية وإصابات العمل. وذكر ابو صالح، أنه تم الرتكيز ايضا يف هذه الورشة 
عىل شرط تشغيل النساء وحق امل��رأة العاملة يف الحصول عىل اج��ازة الوضع 
والرضاعة عىل ان تتبع العاملة االجراءات القانونية حسب االصول للحصول 

عىل هذا الحق وغريه من الحقوق العمالية التي نص عليها القانون.
وأكد ابو صالح أنه ومع النشاط املوسع الذي يبذله االتحاد من خالل الورش 
وت��وزي��ع امل��ن��ش��ورات القانونية العمالية وال��زي��ارات امليدانية فإننا ن��رى حتى اآلن 
عدم معرفة بحقوق وواجبات العمال حسب نصوص قانون العمل كما نرى 

أن العديد العديد من العمال ال يعرفوا بنظام الحد األدىن لألجور.
ودع�������ا اب������و ص�������الح، ك����ل ال���ع���م���ال يف م���ح���اف���ظ���ة ج���ن���ني ب�����ض�����رورة ال����ت����واص����ل م��ع 
االت��ح��اد للحصول ع��ىل االس��ت��ش��ارة القانونية قبل ان��ه��اء العمل حتى يستطيع 
ال���ع���ام���ل ان���ه���اء ع��م��ل��ه ح��س��ب األص������ول وح���ص���ول���ه ع���ىل ح��ق��وق��ه ال��ع��م��ال��ي��ة وب��ع��د 
انهاء العمل من أجل متابعة قضيته حسب األص��ول من أجل الحصول عىل 

حقوق كاملة.

وحدة التعاون المشترك لبلديات رام الله 
والبيرة وبيتونيا تناقش اجراءات السالمة 

العامة في المنشآت مع الدفاع المدني
البرية – كامل جبيل - نظمت وحدة التعاون املشرتك لبلديات رام الله 
البرية بيتونيا وبالتعاون مع الدفاع املدين ووزارة العمل يوم أمس لقاء 
عمل تم فيه مناقشة اجراءات السالمة العامة يف املواقع االنشائية، و 
حضر اللقاء ممثلو  وح��دة التعاون املشرتك للبلديات الثالث وممثلو  
الدفاع املدين ووزارة العمل, ويأيت هذا اللقاء  الستكمال البحث الذي 
تم إجراؤه يف للقاء التحضريي الذي عقد يف بلدية رام الله سابقاً ، ومن 
جانبها قالت املهندسة خولة عابد منسقة وحدة التعاون املشرتك ان 
لقاءات أخرى سيتم عقدها ما بني النعاون املشرت للبلديات الثالث مع 

كافة االطراف ذات العالقة بهدف اعداد ورقة عمل مشرتكة الجراءات 
السالمة العامة يف املواقع االنشائية.

ك���م���ا اج����م����ع ال���ح���ض���ور خ�����الل ال���ل���ق���اء ع����ىل ض��������رورة ت��ث��ب��ي��ت ب���روت���وك���ول 
مشرتك يشكل اساس التعاون مع البلديات يف ضبط السالمة العامة يف 
املواقع االنشائية حيث انه من املنتظر ان يشكل هذا الروتوكول االساس 
الصحيح لتحقيق انجاز نوعي يف موضوع السالمة العامة يف محافظة 

رام الله والبرية التي تتميز بالنمو املتسارع يف قطاع االنشاءات.

اقامة عبارة وطريق زراعي في السيلة الحارثية
 جنني - تم امس يف السيلة الحارثية افتتاح العبارة والطريق الزراعي 
"ال���خ���ان���ق" ب��ت��م��وي��ل م���ن ال��ب��ن��ك ال��وط��ن��ي وت��ن��ف��ي��ذ االغ���اث���ة ال���زراع���ي���ة ، ب��ه��دف 
التخفيف من اث��ار وأض��رار املنخفض الجوي ال��ذي اص��اب املنطقة يف شهر 
شباط امل��ايض، حيث تخدم هذه الطريق حوايل 4500 دونماً زراعياً وتلبي 

احتياجات مئات املزارعني واملجتمع املحيل .
 واش������اد وائ�����ل ج�������رادات رئ���ي���س ب��ل��دي��ة ال��س��ي��ل��ة ال���ح���ارث���ي���ة، ب�����دور اإلغ���اث���ة 
الزراعية والبنك الوطني، يف دعم املجتمع املحيل ليس يف السيلة الحارثية 

فقط وإنما يف جميع انحاء الوطن، مشيدا بالبصمة اإليجابية التي يرتكها 
البنك الوطني من خالل مساهماته املجتمعية يف النهوض بالوطن.

 واش������اد اس���ام���ة ح����رز ال���ل���ه، ن���ائ���ب امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ب��ن��ك ال���وط���ن���ي ب��أه��م��ي��ة 
ال������ق������ط������اع ال���������زراع���������ي وال��������������ذي ي����ش����ك����ل ع��������ام��������ودا ه������ام������ا م�������ن أع�������م�������دة االق�����ت�����ص�����اد 
الفلسطيني ودوره يف دفع عجلة االقتصاد اىل األمام، مؤكدا عىل اهتمام 
البنك الوطني بخدمة هذا القطاع وكافة القطاعات االجتماعية بتقديم 

مشاريع مستدامة كفيلة بخدمة الشعب الفلسطيني بالشكل األمثل. 


