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سلطة الطاقة تشارك في مؤتمر الطاقة العربي 
كتب حامد جاد: 

تبحث س���لطة الطاقة والم���وارد الطبيعية على هامش 
مش���اركتها في مؤتمر الطاقة العربي المزمع عقده، االحد 
المقبل، في مدينة مراكش في المغرب جملة من القضايا 
ذات العالقة باحتياجات قطاع الطاقة وس���بل النهوض به 

وتطويره ومعالجة المشاكل التي تواجهه.
وأش���ار رئيس س���لطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر 
ملح���م في حدي���ث ل�"األيام" إل���ى أن المؤتم���ر المذكور 
ومعرض الصناعات الكهربائية الذي سيقام على هامشه 
يستهدف بش���كل أساسي بحث المش���اكل التي تواجه 

قطاع الطاقة في البلدان المختلفة بما فيها فلسطين.
وبي���ن ملح���م ان فلس���طين تش���ارك س���نويًا في هذه 
المؤتمر لما يشكله من أهمية على صعيد بحث متطلبات 
واحتياجات إعادة هيكلة قطاع الطاقة، والطاقة المتجددة 

والقوانين والتشريعات الناظمة لهذا القطاع.
ولفت إلى أن س���لطة الطاقة س���تطلع المش���اركين في 
ه���ذا المؤتمر على خطتها المتعلقة ببناء نظام كهربائي 
متكامل والتي تش���تمل على بناء شبكات النقل ومحطات 

توليد كهرباء جديدة في الضفة الغربية. 
ون���وه إلى أن المؤتمر س���يتضمن اس���تعراض إنجازات 
وخبرات الدول المش���اركة ف���ي مجال الطاق���ة معتبرًا ان 
أهمية المؤتمر تكمن أيضا في تبادل الخبرات بين الدول 
المش���اركة وبحث فرص مواءمة البرام���ج المتعلقة بالربط 

اإلقليمي بين الدول العربية ودول حوض المتوسط.
وقال، "هن���اك برامج واضحة في هذا الش���أن س���يبحثها 
وزراء وممثلو قطاع الطاقة لدى مختلف الدول المشاركة في 
هذا المؤتمر س���واء من الدول العربية أو األوروبية بم يخدم 

تطلعات تلك الدول في تعزيز وتطوير قطاع الطاقة".
يذكر في هذا السياق أن ملحم شارك قبل اسبوعين في 
االجتماع الدوري للجنة االوروبية الفلسطينية المشتركة 
الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكس���ل لبحث الربط 
اإلقليمي بين فلسطين مصر واألردن واالحتياجات الالزمة 

لدعم وتمويل مشاريع الطاقة والطاقة البديلة.
الى ذلك أكد ملحم أهمية دور س���لطة الطاقة في حشد 
الدع���م الالزم للنه���وض بقطاع الطاقة، مش���يرًا في هذا 
الس���ياق الى أنه س���يتم عرض الخطة الوطنية للس���لطة 
في مجال الطاقة على مجل���س وزراء الطاقة العرب المزمع 
عق���ده قريبًا في العاصمة المصري���ة القاهرة اضافة الى 
طرح احتياجات قطاع الطاقة على اجتماع لجنة تنس���يق 

مساعدات الدول المانحة.
وج���دد ملحم التزام س���لطة الطاقة تج���اه معالجة أزمة 
انقطاع الكهرباء ألكثر من 12 س���اعة يوميًا في محافظات 
غ���زة وذلك عبر مواصلة الجهود الرامية لرفد محطة توليد 
الكهرباء بالغاز الطبيعي وتحسين الجباية من قبل شركة 
توزيع كهرب���اء محافظات غزة وتحوي���ل االيرادات لوزارة 
المالي���ة كخطوة تكفل تغطية كلفة ش���راء الوقود الالزم 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء. 

مع اقتراب افتتاح فرعه الجديد في المدينة

جنين: مصرف "الصفا اإلسالمي" يعقد
ورشة لرجال األعمال وأئمة "األوقاف"

جنين - "األيام": عقد مصرف الصفا "اإلس���المي"، امس، 
في غرفة تجارة وصناعة جنين، ورش���ة عمل حول صناعة 
الصيرفة اإلسالمية وآفاق تطورها ونمائها عالميا ومحليا 
بحض���ور مدير الف���روع في مصرف الصف���ا  أحمد عميرة، 
والمراق���ب الش���رعي للمصرف محمود حفظي، ومس���ؤول 
تموي���ل األف���راد الس���يد خالد دوي���كات ف���ي المصرف، 
ومش���اركة عدد من رجال األعمال وعدد من أئمة مس���اجد 

محافظة جنين.
وهدفت الورش����ة إلى التعريف بقطاع الصيرفة اإلس����المية، 
وأه����م مرتك����زات الصناعة مقارنة م����ع الصناع����ة المصرفية 
التقليدي����ة إلى جان����ب التعريف بالخدم����ات المتنوعة، وغير 

التقليدي����ة التي يقدمه����ا المصرف لعمالئ����ه وفقا للضوابط 
واألحكام الشرعية والتي تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع 
الفلس����طيني، وقد تم عقد هذه الورشة في ظل اقتراب افتتاح 

فرع مصرف الصفا اإلسالمي في محافظة جنين. 
وأوضح مدير عام مصرف الصفا نضال البرغوثي أن هذه 
الورش���ة تأتي في س���ياق حرص المصرف ودوره الريادي 
في نشر الوعي الثقافي وتعزيزه حول الصيرفة اإلسالمية 
وأهميته���ا، إضاف���ة إلى ض���رورة رفد ش���رائح المجتمع 
الفلس���طيني بخدمات متطورة تلب���ي احتياجاتهم على 
الوج���ه المطلوب، وبم���ا ال يتعارض مع أحكام الش���ريعة 

اإلسالمية. 

"التعليم البيئي" يدعو إلى حماية 
السياحة البيئية وتنشيطها

بي���ت لح���م - وف���ا: دع���ا مرك���ز التعلي���م البيئي 

التابع للكنيس���ة اإلنجيلي���ة اللوثرية ف���ي األردن 

واألراضي المقدس���ة، إلى حماية الس���ياحة البيئية 

وتنشيطها في فلس���طين، وإطالق مسارات وطنية 

موحدة لمناطقها، ونش���ر الوعي بأهمية هذا النمط 

السياحي.

وقال ف���ي بيان صحافي لمناس���بة يوم الس���ياحة 

العالم���ي، ال���ذي يصادف ف���ي 27 أيل���ول كل عام، 

إن فلس���طين تمتل���ك ما يؤهلها لتطوير الس���ياحة 

البيئي���ة، بالرغم من االحتالل؛ كونها نش���اطا يرتبط 

ب���األرض وال ينفصل عن القضاي���ا الوطنية، كما أنها 

متصل���ة بالتاريخ وال تنفصل عن الواقع، وبوس���عها 

التحول إلى مورد اقتصادي يس���اهم في رفع الناتج 

المحلي، وتنمية المجتمعات المحلية.

وأضاف البيان تاريخ السياحة البيئي، التي ظهرت 

ف���ي ثمانينيات القرن العش���رين، وتطورت بس���بب 

عوامل سياسية واقتصادية وثقافية، حتى أصبحت 

أحد أه���م أنواع الس���ياحة العالمي���ة، وأكثرها نمًوا 

في الس���نوات القليلة الماضية، وقد جاءت السياحة 

البيئي���ة لتجع���ل من الس���ائح صديق���ا للبيئة التي 

يزورها بعد أن اكتسب كثير من النشاطات السياحية 

 س���يئة باعتبارها مس���ؤولة عن 
ً
التقليدية س���معة

استنزاف الموارد الطبيعية.

وتابع: ان هذا الش���كل الس���ياحي يتم بزيارة إلى 

المناط���ق الطبيعي���ة التي لم تصل إليها األنش���طة 

البش���رية، بحيث بقيت على حاله���ا تقريًبا ولم يؤثر 

فيها التلوث، وتكون لالستمتاع بسحر هذه المناطق 

والتعرف عل���ى نباتاتها وحيواناته���ا البرية، بما ال 

ي���ؤدي إلى إحداث أي خلل في التوازن البيئي القائم 

فيها.

واس���تطرد ان الفرد في هذا الش���كل من السياحة 

يعد األس���اس ف���ي حماي���ة الطبيعة ف���ي المناطق 

التي لم تص���ل إليها عوامل التلوي���ث، بإدراك مدى 

الحف���اظ على ت���وازن األنظمة البيئية، ومس���اهمته 

المادية والمعنوية في الحفاظ على التراث الطبيعي 

والثقافي للمناطق التي يزورها.

وقال، أصبحت الس���ياحة البيئية واحدة من أس���رع 

القطاع���ات االقتصادية ف���ي العالم نم���وا وأهمية، 

وارتفع عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم 

م���ن 25 مليونا ع���ام 1950 إلى نحو 1.3 مليار س���ائح 

حالًي���ا، وزاد دخلها من مليارين ع���ام 1950 إلى 1260 

ترليون عام 2015، فيما يمثل القطاع الس���ياحي %10 

م���ن الناتج العام العالمي، فضال عن أنه يتيح وظيفة 

واحدة من بين كل 10 وظائف. وُيقدر أن هذه السياحة 

ستنمو بمعدل 3.3% سنوًيا حتى عام 2030.

وأش���ار المركز إلى أنه بدأ بتنفيذ برامج للس���ياحة 

البيئ���ة ف���ي فلس���طين أواخ���ر ثمانين���ات وأوائل 

تس���عينيات القرن الماضي عبر تش���جيع المعلمين 

والطلبة لالنخراط في مسارات بيئية تهدف لحماية 

البيئة والتنوع الحيوي.

وعرف البيان بأبرز المسارات البيئية، التي ينفذها 

المركز ف���ي يوم البيئة الفلس���طيني، )5 آذار(، وفي 

أس���ابيع مراقبة الطي���ور وتحجيلها، الت���ي يطلقها 

ويروج لها بالش���راكة مع س���لطة جودة البيئة، وهي: 

مس���ار خربة المخرور وبتير وبرك س���ليمان في بيت 

لح���م، وبرية القدس، ووادي القل���ط في أريحا، ووادي 

الق���ف في الخليل، وأحراش العم���رة وأم التوت ورابا 

في جنين، ومس���ار الخ���واص والمج���دوب والرفاعي 

وعي���ن قينيا ف���ي رام الله، ووادي قانا في س���لفيت، 

والمس���عوديات في نابلس، وهربة باطن الحمام في 

بيت ليد ف���ي طولكرم، وعين الس���اكوت في طوباس 

واألغوار الشمالية.

ودعا المركز سلطة جودة البيئة ووزارة السياحة إلى 

حماية ومراقبة مواقع اإلرث الثقافي والطبيعي، ومنع 

التغيير في ه���ذه المواقع، أو تنفي���ذ أعمال ترميم 

عشوائية تؤدي إلى تدميرها وتغيير طبيعتها.

أقيم برعاية رئيسية من مجموعة االتصاالت

اختتام فعاليات أسبوع فلسطين التكنولوجي "اكسبوتك 2018"
رام الله – س���ائد أبو فرح���ة: اختتمت 
أم���س ف���ي رام الل���ه، فعاليات أس���بوع 
فلسطين التكنولوجي "اكسبوتك 2018"، 
ونظمه اتحاد ش���ركات أنظمة المعلومات 
"بيت���ا"، برعاية رئيس���ية م���ن مجموعة 
االتص���االت، بإقامة فعالي���ة جاءت تحت 

عنوان "يوم فلسطين للحلول الذكية".
وأك���د وزي���ر االتص���االت وتكنولوجيا 
المعلوم���ات د. ع���الم موس���ى، أهمي���ة 
"اكس���بوتك"، معربا ع���ن أمله في تلمس 

نتائجه قريبا.
وأضاف ف���ي كلمة له: تنظيم المعرض 
والمؤتم���ر ليس هدفا بح���د ذاته، بل ما 
سيحدث من تغيير على قطاع االتصاالت 
وتكنولوجي���ا المعلوم���ات ف���ي مجاالت 

مختلفة.
ولف���ت إل���ى أن القطاع يس���اهم بنحو 
6% من الدخل القوم���ي، مضيفا "ال يزال 
هناك مجال ليقدم ه���ذا القطاع المزيد 
من الفرص، وتزيد مساهمته في اإلنتاج 
القومي، بالتالي هناك فرص لالس���تثمار 

فيه".
وأك���د ضرورة تضاف���ر الجهود من قبل 
العام والخاص، والمؤسس���ات  القطاعين 
المعني���ة ف���ي القطاع األهل���ي، لالرتقاء 
بالقطاع، وتوفير المزيد من فرص العمل.

االتصاالت  مزاي���ا قط���اع  إل���ى  ون���وه 
أن  مبين���ًا  المعلوم���ات،  وتكنولوجي���ا 
االس���تثمار فيه يفتح آفاقًا كبيرة إليجاد 
ف���رص عم���ل اضافية، وَجس���ر الهوة مع 

دول العالم، ووضع اس���م فلس���طين على 
الخارط���ة الدولية سياس���يا، واقتصاديا، 

وتنمويا.
واس���تعرض جانبا م���ن اإلنجازات التي 
عل���ى صعيد قط���اع االتصاالت  تحققت 
المعلوم���ات ما بيت دورتي  وتكنولوجيا 
"اكسبوتك" الحالية والسابقة، مشيرا إلى 
اعتماد عق���د الحوافز للقطاع، إضافة إلى 
إعفاء الش���ركات العاملة ف���ي القطاع من 

ضريبة ال� %7.
كما ركز على إطالق خدمة الجيل الثالث 

)G 3(، الفتا إلى إحداثها نقلة نوعية.
وتح���دث عن عناية الحكوم���ة والوزارة 
بالجانب التشريعي، ما دلل عليه باعتماد 
قانون المعام���الت االلكترونية، إلى غير 

ذلك.
من جهته، ذكر رئي���س اإلدارة الفنية 
لمجموعة االتص���االت كمال الرطروط، في 
كلمة باإلنابة عن رئيسها التنفيذي عمار 
العكر، أن رعاية المجموعة ل� "اكسبوتك" 
على م���دار دورات���ه ال� )15(، ج���اء حرصًا 
منها عل���ى النهوض بقط���اع االتصاالت 
الشركات  ودعم  المعلومات،  وتكنولوجيا 
التكنولوجية الناش���ئة، وتسليط الضوء 

على انجازاتها.
وبي���ن أن الفعالية تمث���ل فرصة أمام 
الش���ركات المش���اركة الس���تعراض أبرز 

الخدمات والحلول التي توفرها.
وأش���ار إل���ى حيوية قط���اع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، لجهة تحس���ين 

وتفعيل ش���تى القطاع���ات االقتصادية، 
المجموعة  إلى عناي���ة  بالمقاب���ل  منوها 
بدفع هذا القطاع قدمًا على شتى الصعد.

ورأى رئي���س اتح���اد ش���ركات أنظمة 
المعلومات "بيتا" د. يحيى الس���لقان، أن 
المعلومات  وتكنولوجيا  االتصاالت  قطاع 
ينطوي على الكثير م���ن قصص النجاح، 
مش���يدا بالمقابل بالش���راكة القائمة مع 

القطاعين العام والخاص.
وأثن���ى على م���ا قام���ت ب���ه الحكومة 
ووزارة االتص���االت من إج���راءات لتنمية 

القطاع، معتبرا أن القيادة الحالية للوزارة 
س���اهمت في تس���ريع التحال���ف ما بين 
القطاعين العام والخاص على حد وصفه.

وأكد ضرورة العمل على ترويج وتسويق 
اس���م فلس���طين في المحاف���ل الدولية، 
وتحدي���دًا فيما يتصل بالش���ق التقني، 
مبينًا أن ذلك يمثل تحديا لكافة الجهات 
المعني���ة والعاملة في قط���اع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات.
وذكر أن الفعالية تمثل تظاهرة مهمة 
لتمكي���ن ع���دد من الش���ركات م���ن ابراز 

تجربتها، والحلول التي تقدمها.
وتخل���ل الفعالية، قيام ممثلي عدد من 
الش���ركات بتقدي���م نبذة ع���ن خدماتها 

وأنشطتها في السوق. 
يشار إلى أن "اكس���بوتك" أقيم برعاية 
االتص���االت،  مجموع���ة  م���ن  رئيس���ية 
وفضي���ة م���ن بن���ك فلس���طين، ورعاية 
"كريم"،  االس���تثمار، وش���ركة  صن���دوق 
ورعاية إعالمية من ش���بكة معا وش���بكة 
راية اإلعالمية، وصحيف���ة األيام، وموقع 

االقتصادي.

الخليل: "القدس المفتوحة" تنظم ندوة حول جودة الخدمات في المطاعم
الخلي���ل - "االي���ام": نظم���ت جامع���ة 
الق���دس المفتوح���ة في الخلي���ل ندوة 
علمي���ة بعنوان "المطاعم الفلس���طينية 
بي���ن الواق���ع والمأمول"، ش���اركت فيها 
مديري���ة االقتصاد الوطن���ي في الخليل، 
ومديرية الصح���ة، والضابطة الجمركية، 
والنيابة العامة، وس���لطة ج���ودة البيئة، 
والغرفة التجارية، وملتقى رجال األعمال، 
وأصح���اب المطاعم في مدين���ة الخليل، 
ونقاب���ة أصحاب ش���ركات ومحالت تجارة 
الم���واد الغذائي���ة، وأعض���اء الهيئتين 
التدريس���ية واإلدارية، إضافة إلى طلبة 

الجامعة. 
وتحدث مدير فرع الجامعة في الخليل 
عبد الق���ادر الدراويش عن اهمية الندوة 
تس���هم  التي  اإليجابية  وانعكاس���اتها 
في رفع مس���توى الخدمات التي تقدمها 
المطاعم في مدينة الخليل لبناء اقتصاد 

وطني بكفاءة عالية. 
وأك���د د. محم���د عم���رو، عض���و هيئة 
العل���وم اإلدارية  التدري���س في كلي���ة 
)ال���ذي أدار الن���دوة(، ح���رص الجامع���ة 
وكلية العلوم اإلدارية واالقتصادية على 
مناقشة قضايا تهم المجتمع المحلي من 
منطلق المسؤولية المجتمعية والعلمية 
للجامعة، وتمكي���ن طلبتها في المجاالت 
كافة، وقال إن مدينة الخليل هي مقصد 
للمواطني���ن من كل المناط���ق، وإن قطاع 
المطاع���م في فلس���طين يتطور بش���كل 
س���ريع، وهو أحد ركائز الجذب السياحي 
ال���ذي يعول عليه كثيرًا ف���ي رفع الدخل 

القومي. 
وأك���د أن هن���اك معايير ج���ودة يجب 
أن تلت���زم به���ا المطاعم الفلس���طينية 
بحيث تعيد ثقة المس���تهلك إليها من 
خالل توفر الش���روط الصحي���ة والبيئية 
ف���ي عمليات إنت���اج الوجب���ات الغذائية 

وتقديمها. 
واوض���ح ماهر القيس���ي مدير مديرية 
االقتصاد الوطني، أن الوزارة تحرص على 
إل���زام المطاعم كافة بالش���روط الصحية 
وطواقمه���ا  المطلوب���ة،  والمواصف���ات 
المختصة تقوم وبشكل مستمر بجوالت 
ميدانية على المحالت التجارية واألسواق 
بالمحافظ���ة، وتتولى الوزارة أيضا إتالف 
أي سلع أو منتجات غير صحية أو منتهية 

الصالحي���ة حرص���ا منه���ا على س���المة 
المس���تهلك وللمحافظ���ة عل���ى الكفاءة 
االقتصادية وتحسين مستوى الرضا عن 
الخدم���ات المقدمة، بحي���ث يتم تحويل 
ملف���ات المخالفي���ن إلى وحدة الش���ؤون 
القانوني���ة التخاذ اإلج���راءات القانونية 
بحقهم، وإنها لن تتهاون مع من يخالف 

الشروط الصحية. 
حماي���ة  دائ���رة  أن  القيس���ي  وبي���ن 
المس���تهلك تقوم بالرقاب���ة والتفتيش 
التج���اري  والتدلي���س  الغ���ش  لمن���ع 
بالتحقي���ق والبح���ث للتأكد من س���المة 
الس���لع وأم���ان اس���تخدامها وإخضاعها 
للفح���ص المخب���ري واالهتم���ام بم���دى 
مطابقة السلع للمواصفات، وأشاد بقطاع 
المطاعم في المدينة قائاًل: هناك حاالت 
خذ بحقها إجراءات، أما 

ُ
فردية محدودة ات

الس���احقة فهي ملتزمة بشكل  األغلبية 
كبير. 

وأوض���ح د. عماد المص���ري نائب مدير 
مديرية الصحة في الخليل، أن اختصاص 
الوزارة يكم���ن في الحرص عل���ى التزام 
المطاعم ومحالت إنتاج األغذية، باختالف 
أنواعه���ا، بش���روط النظاف���ة والس���المة 

الصحية والبيئية.
وبين أن مديرية الصحة تعمل بش���كل 
قانون���ي وبالتع���اون مع وح���دة الجرائم 
وبإس���ناد من  النيابة،  ف���ي  االقتصادية 
الضابط���ة الجمركي���ة وجهاز الش���رطة، 
وهي ال تغلق المطاعم والمحالت بش���كل 
دائم، بل تغلقها حت���ى يقوم أصحابها 
بتصوي���ب م���ا لديه���م من خل���ل، وقال 
إن اله���دف النهائي لل���وزارة هو األمن 
الغذائي والصحي للمواطن الفلسطيني. 

وتحدث���ت هي���ا عابدين، عض���و هيئة 
العل���وم اإلدارية  التدري���س في كلي���ة 
واالقتصادية ف���ي فرع الجامعة بالخليل، 
عن أنظمة الج���ودة الخاص���ة بالمطاعم، 
)HACCP( وه���و نظام  خاص���ة نظام ال����
تحدي���د المخاطر ونقاط التحكم الحرجة، 
الذي يعد ج���زءا من نظام إدارة س���المة 
الغذاء "اآليزو" )ISO 22000( الذي يشمل 
س���المة الغذاء م���ن المزرعة إل���ى مائدة 

المستهلك. 
 )HACCP( ث���م بينت فوائ���د نظام ال����
للمطاع���م ومنتجي األغذي���ة وما يحققه 

المؤسس���ات،  لتلك  تنافس���ية  من مزايا 
وكيف ينعكس على رضا المس���تهلكين، 
وتحدث���ت أيض���ا ع���ن التفري���ق اإلداري 
والعلم���ي للمفاهيم الت���ي يتم تداولها 
حول س���المة األغذية، وج���ودة األغذية، 
وحماي���ة  األغذي���ة،  عل���ى  والرقاب���ة 

المستهلكين. 
وأضافت، إن أنظمة الجودة هذه تحفظ 
بين جهات سلسلة  التفاعلية  االتصاالت 
الغ���ذاء المتنوعة، وتقدم نظام���ا إداريا 
محكما للعمل في المؤسسات التي تنتج 
األغذي���ة وتقدمها، وتس���هم ف���ي إدارة 
المخاطر التي قد تتعرض لها المؤسسة، 
وتدف���ع باتجاه التحدي���ث والتطوير في 

تلك المؤسسات. 
من جانبه، تحدث مدي���ر عام الضابطة 
الجمركية وائ���ل العناتي، مطمئنا التجار 
والمس���تهلكين على حرص الجهاز على 
االلتزام بالقوانين واألنظمة الفلسطينية، 

وعلى احترام كرامة المواطنين والتجار. 
وفي ه���ذا الص���دد، بي���ن العناتي أن 
الجهاز يضع عل���ى رأس أولوياته توطيد 
العالق���ة وتكثيف التواصل م���ع القطاع 
الخاص ورج���ال األعمال، وأوضح أن هدف 
الجه���از خلق بيئة آمن���ة للعمل، ومن ثم 
باالقتصاد  والنهوض  االستثمار  تشجيع 

الوطني الفلسطيني. 
وتابع: "عم���ل الجهاز يهدف إلى ضبط 
الم���وارد المالي���ة ومراقبته���ا، وتنفي���ذ 

قرارات مقاطعة منتجات المس���توطنات، 
وحماي���ة االقتصاد الوطن���ي من التهرب 
الضريبي والتسرب الجمركي"، مشيرا إلى 
أن نطاق عمل الجهاز يتس���م بالشمولية، 
حي���ث يتعامل م���ع مختل���ف القطاعات 
الصناعي���ة والتجاري���ة والتكنولوجي���ة، 
ويتع���اون مع مختلف الجهات الرس���مية 

واألهلية. 
وأش���ار مالك الوحيدي مس���ؤول وحدة 
الجرائ���م االقتصادية ف���ي نيابة الخليل، 
إل���ى أن إذن التفتيش لألماكن والمحالت 
يص���در من النياب���ة بناء عل���ى معلومات 
موثق���ة، وعل���ى ضوئ���ه تت���م المعاينة 
والتفتيش والبحث عن السلع والمنتجات 
ا بقرار 

ً
غير الصالحة، ويت���م إتالفها أيض

م���ن نياب���ة الجرائم االقتصادية حس���ب 
األصول. 

مط���اوع  يوس���ف  الح���اج  وتح���دث 
المس���ؤول عل���ى سلس���لة مطاع���م في 
الخليل، مؤك���ًدا أن المطاعم في الخليل 
تفتخر بمواكبته���ا التطورات العالمية 
ف���ي مج���ال الطب���خ وتقدي���م الوجبات 
والخدمات الالزمة، وه���ي حريصة على 
االلتزام بالش���روط الصحي���ة والبيئية، 
وق���ال إنها تفت���ح أبوابه���ا للرقابة من 
الجهات المختصة، وتطمئن المواطنين 
على س���المة وصحة كل ما ينتج ويقدم 

في المطاعم الفلسطينية.
وق���ال، إن مطاعم الخلي���ل حصلت على 

جوائ���ز عالمية ف���ي مس���ابقات عديدة، 
آخرها المس���ابقة التي حصلت في ازمير 
إذ ح���ازت المطاعم الفلس���طينية س���ت 

مداليات. 
وأك���د مدي���ر ع���ام الغرف���ة التجارية، 
أن غرفة  التميم���ي،  المهن���دس ط���ارق 
الخليل عقدت عدة لقاءات مع المؤسسات 
المعني���ة وأصحاب المطاع���م منذ بداية 
تطبيق هذه اإلجراءات، بهدف مناقشتها 
وإيجاد الحل���ول والمقترحات الالزمة، كما 
أنها عقدت دورة تدريبي���ة بالتعاون مع 
المركز الفلس���طيني للس���المة المهنية 
لتدريب أصحاب المطاع���م على إجراءات 
الس���المة المهني���ة والصحي���ة الخاصة 
بهذه المنشآت، مؤكدًا أن لهذه المطاعم 
عضوية في الغرفة التجارية وأن غالبيتها 

ملتزمة بتطبيق هذه اإلجراءات. 
وف���ي نهاية الندوة، دار نقاش ش���ارك 
فيه العديد من الحضور حول المطاعم وما 
تقدم���ه من خدمات، وأج���اب المتحدثون 
تل���ك  ع���ن   - - كل حس���ب اختصاص���ه 

المداخالت. 
وأوص���ت الن���دوة الجه���ات المختصة 
بض���رورة العمل على إعداد دليل إجراءات 
موحد يتضمن األنظمة ومعايير السالمة 
الغذائية، وضرورة اإلس���راع في تصنيف 
العمل  عل���ى تكثيف  والحرص  المطاعم، 
التكامل���ي ما بي���ن الجه���ات الحكومية 

والجهات األهلية والقطاع الخاص.

"المركزي األوروبي": الواليات المتحدة ستخرج
  خاسرة من حرب تجارية على نطاق واسع 

ر باحث���ون في المص���رف المركزي 
ّ
فرانكف���ورت -أ ف ب: ح���ذ

األوروبي، أمس، من أن النشاط االقتصادي في الواليات المتحدة 
سيتراجع بأكثر من 2% في غضون عام في حال أطلقت واشنطن 

حربًا تجارية على نطاق واسع.
ويأتي التحذير بعد أن لفت مسؤولون على غرار حاكم المصرف 
االوروب���ي ماريو دراغي ومدير منظمة التج���ارة العالمية روبرتو 
ازيفي���دو الى التهديد المتصاعد ال���ذي تمثله "الحمائية" على 
االقتصاد العالمي بموجب سياس���ة "أميركا أوال" التي يعتمدها 

الرئيس دونالد ترامب.
ن 

ّ
ولمحاكاة حرب تجارية ش���املة تشنها الواليات المتحدة، لق

خب���راء المصرف األوروبي ومقره فرانكف���ورت فرضيات عدة في 
نم���اذج اقتصادية يعده���ا المصرف االوروب���ي وصندوق النقد 

الدولي.
وقام���ت المحاكاة عل���ى أن الواليات المتحدة فرضت رس���وما 
ب10% عل���ى كل واردته���ا وأن كل ش���ركائها رّدوا بالمثل وهو 

احتمال أبعد بكثير مما ألمح اليه ترامب حتى اآلن.
وع���الوة على التأثير المباش���ر للرس���وم على التج���ارة، حاول 
الخبراء رصد التأثير على السكان والثقة في األسواق المالية من 
خ���الل محاكاة زيادة مفاجئة في اقت���راض الحكومة وتراجع في 

البورصات حتى  16% في الواليات المتحدة.
وقال الخبراء أنه وبموجب هذا السيناريو المزدوج فان "النشاط 
االقتص���ادي الفعلي في الواليات المتح���دة يمكن أن يكون أقل 

حتى 2% عن المعدل في السنة األولى وحدها".
كما توقع���وا أن إجمال���ي الناتج الداخلي س���يكون بعد ثالث 

سنوات أقل ب1% عن مستوى البداية.
وختم الخب���راء بالقول إن "قي���ام اقتصاد بفرض رس���وم ورّد 
حكومات أخرى عليه، إنما يعرضه لنتيجة أس���وأ" الن "مس���توى 

المعيشة فيه سينهار وستتم خسارة وظائف".
على صعي���د التجارة، ومع أن الش���ركات االميركية قد تنتقل 
تدريجي���ا الى ش���راء منتجات محلي���ة ردا على ارتفاع أس���عار 
ال���واردات، لكن ه���ذا التأثير س���يطغى عليه في الب���دء تراجع 

الصادرات مع تدني الشراء من شركاء البالد.
كما توقع الخبراء أن يتراجع اس���تثمار الشركات وأن ينخفض 

التوظيف ما سيزيد من تأثير التباطؤ االقتصادي.
في الوقت نفس���ه، من المتوقع أن تكون الصين هي الكاسبة 

في المراحل األولى لمحاكاة حرب تجارية.
وبما أن الرسوم س���تقتصر على التجارة مع الواليات المتحدة 
فإن دوال أخرى قد تفضل ش���راء السلع الصينية على األميركية  

للتعويض عن تراجع المبيعات الى الواليات المتحدة.
وبشكل أوس���ع، فان ضرب الثقة في األس���واق المالية نتيجة 
حرب تجارية يمك���ن أن "يكون له تأثير أعمق وأكبر على االنتاج 
عبر الدول"، ما س���يؤدي بحس���ب الخبراء الى انكماش االقتصاد 

الدولي ب0,75% في العام األول.
كما أن االنتاج الدولي س���يتعرض لتراج���ع ب3% تقريبا على 

مستوى التجارة ككل.
وقال ازيفي���دو ألرباب العم���ل األلمان في برلي���ن الثالثاء إن 
"احتمال حرب تجارية شاملة سيكون له تأثير عميق"، محذرا من 

أن واشنطن "تطرح تحديا للمبادئ األساسية" للتجارة الدولية.

 النفط يتراجع لكن عقوبات إيران 
تبقيه قرب أعلى مستوى منذ 2014

لندن -رويترز: تراجعت أسعار النفط امس، لكنها ما زالت تتجه صوب تحقيق 
خامس مكاسبها الفصلية على التوالي، بدعم من االنخفاض الوشيك لصادرات 

إيران في األشهر الثالثة األخيرة من العام حين يشتد الطلب على النفط.
وبحلول الساعة 0923 بتوقيت غرينتش،امس، انخفض خام برنت في العقود 
اآلجلة 21 س���نتا إلى 81.66 دوالر للبرميل، بعدم���ا صعد إلى 82.55 دوالر أمس 

الثالثاء مسجال أعلى مستوى منذ  تشرين الثاني 2014.
وتراجعت عقود الخام األميركي 19 سنتا إلى 72.09 دوالر للبرميل.

تفرض الواليات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر 
منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، من الرابع من تش���رين الثاني. 
والخس���ارة المتوقعة في اإلمدادات اإليرانية عامل رئيس���ي في موجة ارتفاع 

األسعار في اآلونة األخيرة.
وأش���ار عدد من كبار مش���تري الخ���ام اإليراني، ومن بينهم ش���ركات تكرير 
هندية، إلى أنهم سيقلصون مش���ترياتهم تدريجيا، لكن أثر الفاقد اإليراني 

على توازن السوق العالمية لم يتضح تماما بعد.
واجتمعت أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا أكبر 
منتج في العالم، مطلع األس���بوع الحالي لكنهم لم ي���روا ضرورة إلضافة إنتاج 

جديد في ظل ما تتمتع به السوق حاليا من إمدادات جيدة.
نتيجة لذلك، يتجه برنت صوب تحقيق خامس زيادة فصلية له على التوالي 
وهي أط���ول فترة صعود منذ أوائل 2007، عندما س���جل الخ���ام موجة ارتفاع 

دفعته إلى مستوى قياسي بلغ 147.50 دوالر للبرميل.
ف���ي غضون ذلك، أظهرت البيانات أن مخزون���ات الخام األميركية قفزت على 

نحو غير متوقع في األسبوع الماضي.
وق���ال معهد البترول األميركي إن مخزونات الخام زادت 2.9 مليون برميل في 
األس���بوع المنتهي ي���وم 21  أيلول إلى 400 مليون برمي���ل مقارنة مع توقعات 

المحللين النخفاضها 1.3 مليون برميل.

متحدثون في الجلسة الختامية.

 مشاركون في الورشة. 

المشاركون في الندوة.


