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نظمه اتحاد الغرف التجارية على مدار ثالثة أيام

البيرة :اختتام فعاليات “أثاث بالدي  ”2016اليوم
البيرة – س����ائد أبو فرح����ة :تختتم الي����وم ،فعاليات
معرض األثاث والمفروشات “أثاث بالدي  ،”2016ونظمه
اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ،على مدار األيام
الثالثة الماضية ،في برج “فلسطين التجاري” في البيرة،
وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله.
وش����اركت في المعرض 20 ،ش����ركة مختصة بصناعة
األث����اث من مختل����ف محافظات الضف����ة ،وتخلله لقاءات
ثنائي����ة بين تجار م����ن الضفة ،وآخرين م����ن داخل الخط
األخضر.
وأم المع����رض مواطنون م����ن مختل����ف المحافظات،
بخالف تجار وممثلي مؤسس����ات وش����ركات ،حرصوا على
االطالع على المنتجات المختلفة التي قدمتها الشركات
العارضة.
واعتبر رئي����س االتحاد خلي����ل رزق ،أن المعرض كان
ناجحا بكل المقاييس ،الفتا إلى أنه ش����كل فرصة لعرض
منتجات الشركات المحلية.

وقال رزق لـ “األيام :من الواضح أن هذه الصناعة باتت
متقدمة ،ال سيما أنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة،
بالتالي فإنها تأخذ تس����تحوذ على حصة سوقية جيدة،
نظ����را لقدرتها على تلبي����ة مختل����ف األذواق ومتطلبات
الجمهور.
واستدرك :إننا نس����عى إلى توفير منتج وطني مميز
يحاكي متطلبات العصر ،ويس����وق في الوقت ذاته بسعر
منافس.
ورأى أن اإلقب����ال الجماهيري على المعرض كان مميزا،
الفتا في اآلن نفس����ه ،إلى أن انطباعات المشاركين كانت
إيجابية للغاية.
كم���ا أكد أهمي���ة اللقاءات الثنائي���ة التي جمعت
بين تجار من الضفة ،م���ع نظرائهم من الخط األخضر،
معتبرا أنها ش���كلت أداة تواصل مهم���ة لجهة زيادة
فرص تسويق األثاث المصنوع في الضفة في أسواق
الخط األخضر.

تتقدم شركة البزرة التجارية (نضال ورائد)
بأحر ايات التهنئة والتبريك الى االصدقاء

شركة مصنع الخلود للمفروشات
ألصحابها فراس القتلوني وإخوانه بمناسبة افتتاح فرعهم الجديد الكائن في شارع
بيت ايبا الرئيسي يوم االربعاء  ، 4/27حيث يعد هذا المعرض من اكبر المعارض
في مجال تجارة وصناعة االثاث والمفروشات  ،كما ُتعد شركة مصنع الخلود من
الشركات التي شهدت تقدما وتميزا وإبداعا خالل السنوات السابقة  ،متمنين لهم
مزيدا من التوفيق والنجاح لخدمة ودعم مسيرة االقتصاد الوطني .
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بعضهم يشارك في معرض للمرة األولى

ممثلو الشركات المشاركة« :أثاث بالدي» فرصة مهمة
للتواصل مع الجمهور والتعريف بالمنتج المحلي
رام الله – أشاد ممثلو الشركات المشاركة في معرض
األثاث والمفروش����ات «أثاث بالدي  ،»2016ونظمه اتحاد
الغرف التجارية على مدار ثالثة أيام ،بمستوى التنظيم،
معتبرين إياه أداة جيدة للترويج للمنتجات المحلية.
ووجد العديد من المش����اركين ف����ي المعرض ،محفال
للتواصل مع الجمهور ،خاصة أنه ش����كل بالنس����بة إليهم
أول نشاط ترويجي «معرض» يشاركون فيه.
وعم����دت بعض الش����ركات إلى توزيع م����واد دعائية
واعالنية ،اضافة إلى تقديم شرح حول طبيعة منتجاتها
من األثاث وغيره ،لزوار المعرض ،علما أن بعضهم جاء من
خارج محافظة رام الله والبيرة.
ويعتبر زياد الشخش����ير ،وهو مدي����ر عام «مصنع زياد
الشخش����ير لألثاث المعدن����ي والخش����بي» ،أن المعرض
مناسبة حيوية للترويج للمنتجات المحلية ،مضيفا «نحن
نوفر منتج����ات مختلفة ،أعتق����د أن الكثيرين ال يعلمون
شيئا عنها ،بالتالي من الجيد التعريف بها هنا».
وتعود بدايات نش����أة شركة «الشخش����ير» إلى العام
 ،1982عندم����ا فتحت فرعه����ا األول في «بي����ت إيبا» في
نابلس ،قبل أن تفتتح فرعا آخر لها في البيرة العام .1997
ويقول مدير عام الشركة :المعرض يمنح دفعة قوية

للشركات للتركيز أكثر على السوق المحلية.
وتعتمد الشركة في عملها على آالت وأنظمة حديثة،
واس����تطاعت أن تحق����ق نجاحات عديدة ،بي����د أن هناك
عقبات اسرائيلية مختلفة تواجهها.
وفي هذا السياق ،يقول الشخشير :نصطدم بعقبات
اس����رائيلية كبيرة أم����ام اس����تيراد اآلالت التي تحتاجها
الصناع����ة ،اذ يف����رض االس����رائيليون اجراءات قاس����ية
ومعقدة ،لكننا مصممون على مواصلة دورنا.
وه����و يعتقد أن الصناعة المحلية م����ن األثاث مميزة،
الفت����ا إلى أن الش����ركة تحرص دوما على المش����اركة في
المعارض الداخلية.
ويوض����ح الشخش����ير ،أن الش����ركة ق����ررت لمناس����بة
المعرض ،منح خصميات تصل إلى  10%للزبائن ،مقابل
نسبة أكبر للتجار.
كما تبرز من ضمن الش����ركات المشاركة في المعرض،
ش����ركة «رويال الصناعية التجارية» ،ومقرها في الخليل،
وتعتبر واحدة من أبرز الشركات الصناعية على المستوى
الوطني ،خاصة أنها تص����در منتجاتها إلى عدد كبير من
الدول.
ويذكر مدير العالقات العامة في الشركة مازن الزغير،

0569666643

أن الش����ركة تح����رص على المش����اركة بش����كل دائم في
المعارض ،لعنايتها بالتواصل دوما مع الجمهور.
وتصنع الش����ركة عددا كبيرا م����ن المنتجات ،بدءا من

أنابيب الصرف الصحي ،وملحقاتها ،مرورا بمواقد الحطب
«فاي����ر بليس» وغيرها ،وخزانات المي����اه ،وانتهاء باألثاث
المنزلي ،والمفروشات ،إلى غير ذلك.
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ويفخ����ر الزغير بالنجاح����ات التي حققتها الش����ركة،
وتعود نش����أتها إلى م����ا قبل  25عاما ،الفت����ا إلى أن عدد
العاملين فيها يبلغ  600موظفا جلهم من غير المدخنين.
ويقول :إننا فخورون بالمشاركة في مثل هكذا نشاط،
يعرف جمهورنا بالمنتج المحلي ،والمس����توى الذي وصل
إلي����ه ،من هنا فنحن س����عداء بالمس����توى المتطور الذي
وصلت إليه صناعتنا.
ويتابع :المعرض يتي����ح المجال لزوار المعرض ،لرؤية
وادراك أن لدين����ا صناعات نعتز بها ،وكثيرون ال يعرفون
ش����يئا عن هويتها ومكان تصنيعها ،بالتالي فالمعرض
يوف����ر للجمهور امكانية االطالع على منتجات الش����ركات
وتلمس مدى جودتها العالية.
ويلفت الزغير ،إلى أن «رويال» تصدر منتجاتها إلى 25
دولة عربية واسالمية ،ما يضاف إليه حضورها القوي في
السوق المحلية ،سواءا في سوق الضفة بما فيها القدس،
أو قطاع غزة ،وحتى داخل الخط األخضر.
وف����ي اإلطار نفس����ه ،تش����ارك ش����ركة «الس����رطاوي
للمفروش����ات» ،ومقرها في قرية «مس����حة» غرب سلفيت،
بجناج مميز في المعرض.
وتختص هذه الش����ركة باألثاث المنزلي ،مثل المقاعد
المعروفة باسم «س����جلون» ،اضافة إلى األثاث المعدني،
وتعتبر مشاركتها في «أثاث بالدي» أول مشاركة لها في
معرض.
وانطلق نشاط الش����ركة كما يشير مديرها التنفيذي
نبيل الس����رطاوي ،الع����ام  ،1998علما أنها تس����وق جانبا
كبيرا من منتجاتها داخل الخط األخضر.
ويقول الس����رطاوي :المعرض مه����م من أجل االنفتاح
أكثر على السوق المحلية ،بالتالي من هنا تبرز مشاركتنا
في هذا المعرض.
كذلك تعتبر ش����ركة «فواز ش����حادة واخوانه لصناعة
الموبيليا» ،ومقرها في بلدة «الزاوية» في سلفيت ،واحدة
من الشركات التي فرضت حضورها في المعرض.
واس����تطاعت هذه الش����ركة أن تفتح س����وقا لها في
األردن ،علم����ا أنه����ا تس����وق منتجاتها م����ن األثاث على
المستوى الوطني.
ويقول مدير عام الش����ركة فواز شحادة :هذه أول مرة
نش����ارك فيها في معرض ،بالتالي فتواجدنا هنا أمر في
غاية األهمية بالنسبة إلينا.
وتصنع الشركة مختلف قطع األثاث ،بما يشمل غرف
النوم ،والمطابخ إلى غير ذلك ،علما أن نشأة الشركة تعود
إلى  10سنوات خلت.
ويقول ش����حادة :منتجاتنا تصل مختلف المحافظات،

عالوة على الخط األخضر ،واألردن ،لكننا س����عداء بتعريف
الجمهور بها من خالل هذا المعرض.
ويلف����ت إل����ى أن أحد مزاي����ا المعرض ،هو مس����توى
التنظيم ،وتنوع الش����ركات العارض����ة ،اضافة إلى حرص
الكثير من الشركات على تقديم عروض.
وف����ي ركن آخر من المعرض ،تظهر ش����ركة «العابدي
الوطني����ة» ،ومقرها في بل����دة «قراوة بني حس����ان» قرب
سلفيت ،كإحدى الشركات التي قطعت شوطا ال يستهان
به في مجال صناعة األثاث.
ويذك����ر مدير ع����ام الش����ركة رزق مرعي ،أن الش����ركة
تش����ارك ألول مرة في معرض ترويجي ،منوها إلى تعدد
فوائد هذه المشاركة.
ويقول مرع����ي :المعرض يفيدنا على أكثر من صعيد،
اذ يتيح لنا أن نكون على تماس مباش����ر مع المستهلك،
وأن نعرفه بمنتجاتنا ،وامكانياتنا.
وتع����ود بدايات الش����ركة إل����ى ما قب����ل  15عاما ،لكن
القائمي����ن عليها يعتب����رون أن انطالقتها الفعلية كانت
العام .2010
ويوض����ح مدير ع����ام الش����ركة ،أن قائم����ة منتجاتها
متنوعة ،وتش����مل غرف النوم س����واءا الخاص����ة بالكبار أو
األطف����ال ،والط����اوالت بمختل����ف أنواعها ،ال س����يما تلك
المخصصة ألجهزة التلفاز.
وهو يشير إلى أن منتجات الشركة تسوق في الضفة،
اضافة إلى الخط األخضر.
كما تعد ش����ركة «الحاج جبري ضمرة وأوالده لتصنيع
األثاث والتج����ارة العامة» ،ومقرها في بل����دة «بديا» غرب
سلفيت ،واحدة من الشركات المشاركة في المعرض.
ويذك����ر نائب مدي����ر عام الش����ركة خالد ضم����رة ،أن
المعرض يمثل نشاطا ترويجيا في غاية األهمية ،خاصة
لجهة ع����رض المنتجات الفلس����طينية بمختلف أنواعها
وتصاميمها.
ويقول ضمرة :إن المعارض أداة مهمة لجمع الجمهور
والعارضين تحت سقف واحد ،وهذا أمر ليس من السهل
تحقيقه دون المعارض.
ويتاب����ع :إننا نصنع منتج����ات متنوعة ،ل����ذا نرى من
األهمية بمكان عرضها في مثل هكذا فعالية.
وتضم قائمة منتجات الش����ركة غرف ن����وم ،واألثاث
بمختلف أنواعه ،علما أن عمر الشركة يبلغ  15عاما.
ويرى ضمرة ،أن من األهمي����ة بمكان تنظيم معارض
متخصصة بقطاع األثاث ،باعتبار أن من ش����أن ذلك زيادة
الحصة السوقية للمنتجات المحلية من األثاث.
وبم����وازاة ما تقدم ،فإن ش����ركة «محم����د أمين وأوالده

للموبيليا والتجارة العامة» ،ومقرها في المنطقة الصناعية
في رام الله ،تعد من الش����ركات العريقة في مجال صناعة
األثاث.
وحرصت الش����ركة عل����ى أن يك����ون له����ا تواجد في
المعرض ،عبر جناح تنوعت معروضاته.
ويذكر مدير عام الشركة عمر محمد أمين ،أن المعرض
أداة في غاية األهمية الس����تقطاب ش����ريحة واسعة من
الجمهور.
ويرى أمين ،أن أح����د مزايا «أثاث بالدي  ،»2016اتاحة
المج����ال للتواص����ل ما بين تج����ار في الضف����ة ،وتجار من
داخل الخط األخضر ،عالوة على دوره في التشبيك ما بين
العارضين.
وتعود نش����أة الش����ركة إلى ما قبل  52عام����ا ،وتعتبر
واحدة من أعرق وأبرز الش����ركات العاملة في مجال صناعة
األثاث على المستوى الوطني.
ويلفت أمين ،إلى أن الشركة عمدت لمناسبة المعرض،
إلى تقديم ع����رض خاص للمقبلين على الزواج ،يش����مل
تخفيضا منافسا على صعيد غرف النوم.
ويوضح أن الش����ركة تولي أهمية خاصة لمشاركتها
في معرض «أثاث بالدي» ،بيد أنه يشير إلى تحضيراتها
للمش����اركة في معرض س����يقام في العاصمة السعودية
«الرياض» في العشرين من الشهر المقبل.
ويشير أمين إلى أن الشركة تتطلع إلى توسيع نطاق
نش����اطها ،ليش����مل التصدير إل����ى الخارج خ��ل�ال الفترة
المقبلة.
كما س����جلت ش����ركة «زاهر دوابش����ة لصناعة وتجارة
األثاث» ،ومقرها في بلدة «دوما» جنوب نابلس» مشاركتها
في المعرض ،بجناح الفت إلى حد كبير.
أن المعرض مهم للتواصل مع الجمهور ،خاصة أن مقر
الشركة الرئيس يوجد في الريف.
ويقول دوابش����ة :نحن نسوق  80%من انتاجنا داخل
الخط األخضر ،مقابل  20%في سوقنا المحلية في الضفة،
بالتالي فإننا نتطلع إلى زيادة هذه النسبة.
وهو يعتب����ر أن المع����ارض مهمة لجه����ة التعريف
بالمنتجات المحلية ،ورفع نسبة حصتها السوقية.
ويضيف دوابش����ة :معظم عملنا ه����و مع التجار ،لكننا
نتطلع إل����ى اس����تقطاب الجمهور العادي خ��ل�ال الفترة
المقبل����ة ،ونأمل أن يكون المعرض خط����وة أولى في هذا
المجال.
وغي����ر بعيد عن قط����اع األثاث ،فإن المعرض ش����كل
فرصة لش����ركات ال تعمل في مجال األثاث والمفروش����ات

لع����رض منتجاتها ،م����ا ينطبق عل����ى ش����ركة «العالمية
لصناعة الفرشات».
ويوج����د مقر الش����ركة ف����ي الخليل ،ويع����ود انطالق
نشاطها إلى ما قبل  11عاما.
ويذك����ر المدير التنفيذي للش����ركة أحم����د التميمي،
أن الش����ركة تنتج الفرش����ات بمختلف أنواعها ،الفتا إلى
تحقيقها العديد من اإلنجازات خالل الفترة الماضية.
ويقول التميمي :إننا نفخر بالمنتج الوطني الذي نوفره
لجمهورنا ،خاصة أن الفرش����ات جزء أساسي فيما يتعلق
بصناعة األثاث ،بالتالي فنحن نكمل هذه الصناعة.
وهو يشير إلى عناية الشركة بالمشاركة في معارض
داخلية وخارجية بشكل دائم.
ويمض����ي التميمي قائ��ل�ا :هذا مع����رض متخصص
ج����دا ،وهذه ميزة تحس����ب له ،من هنا فإنن����ا حرصنا على
المش����اركة ،بينما ش����اركنا خالل الس����نوات الماضية في
معارض صناعية متنوعة ،اشتملت على األثاث وغيره.
وعالوة على هذه الشركة ،يش����هد المعرض مشاركة
«الشركة اإلبداعية الصناعية العقارية» ،ومقرها في «بيت
ساحور» قرب بيت لحم.
وتعتبر هذه الشركة ،الوحيدة المشاركة من بيت لحم،
كم����ا يؤكد مديره����ا العام يزيد أبو عيط����ة ،الذي انهمك
موظف����وه خ��ل�ال المع����رض ،بالتعريف بـ وع����رض أبواب
حديدية تنتجها الشركة.
ويق����ول أبو عيطة :إننا س����عداء بهذه المش����اركة في
معرض أثاث بالدي ،خاصة ل����دوره في التعريف بالمنتج
الوطني.
ويضيف :المعرض يجمع الجمه����ور ،مع ممثلين عن
القطاعين العام والخاص ،عدا ممثلي ش����ركات ومقاولين،
تحت س����قف واحد ،م����ا يتيح لن����ا التعريف بش����ركتنا
ومنتجاتها.
وبدأت الش����ركة نش����اطها قبل ثالثة أع����وام ،وتعتبر
مشاركتها في «أثاث بالدي» ،الثانية في معرض داخلي.
وتش����مل قائمة منتجات الش����ركة ،أبواب����ا حديدية
للكراج����ات ،عالوة على أبواب األمان الحديدية ،اضافة إلى
أبواب خشبية للمنازل.
ويلفت أبو عيطة ،إلى أن الشركة تسوق منتجاتها في
الضفة وقطاع غزة ،عالوة على القدس العربية.
وهو يرى أن المعرض على أهميته ال يمثل أداة لعقد
صفقات بقدر التواصل مع الجمهور.
ويقول أبو عيطة :نأمل أن تأتي الصفقات الحقا ،ونحن
نفخر بمستوى منتجاتنا وجودتها العالية.
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على هامش المعرض

لقاءات ثنائية بين تجار من الضفة وآخرين من الخط األخضر
لبحث آفاق تعزيز حضور صناعة األثاث في الداخل
رام الله – شهد معرض األثاث والمفروشات «أثاث
بالدي  ،»2016ونظمه اتحاد الغرف التجارية الصناعية
الزراعي���ة ،على م���دار األيام الثالث���ة الماضية ،لقاءات
ثنائي���ة بين تجار من الضفة ،م���ع نظرائهم من داخل
الخط األخضر.
وقد تم الترتيب له���ذه اللقاءات خالل اليوم األول
للمعرض ،من قبل ش���ركة «اكس���بو وركس بلس» ،من
خالل ش���ركة «برتقالة دوت كوم» داخل الخط األخضر،
وش���ارك فيها  18تاجرا من الخط األخضر ،اضافة إلى
 20تاجرا ضفاويا.
وقد تنوعت المس���ائل التي بحثت خالل اللقاء ،بما
ش���مل آفاق تعزيز التعاون المش���ترك ،خاصة لجهة
تعزيز تسويق األثاث المحلي في الخط األخضر.
واعتبر المستش���ار اإلعالمي النص���راوي رائد نصر
الله ،وكان له دور بارز ف���ي الترتيب للقاءات الثنائية،
أن المع���رض عل���ى أهميته ال تكتم���ل فعالياته دون
تنظيم لق���اءات ثنائية ،تبحث مس���ائل من ش���أنها
المس���اهمة في الترويج للمنتج أو الس���لعة التي يركز
عليها المعرض.
وقال نصر الله لـ «األيام» :من األهمية بمكان في أي
معرض ،تنظيم لقاءات ثنائية ،أحدهما يمثله الطرف
المقيم وه���و هنا الط���رف العارض ،بينم���ا اآلخر هو
المستهلك بما يشمل التجار سواءا من الخط األخضر،
أو غيره.
وتابع :أعتق���د بالمجمل أن ه���ذه اللقاءات حققت
أهدافه���ا ،وق���د رأين���ا ولمس���نا تفاع�ل�ا جدي���ا بين
المش���اركين ،ونأمل أن ينعكس ذل���ك في تعاقدات
وأعمال مستقبلية مشتركة.
وعبر عن س���عادته لمش���اركة  18تاجرا من مناطق
مختلفة في الداخ���ل في اللق���اءات الثنائية ،مضيفا
«اطلع المشاركون على مدى جودة المنتج الفلسطيني،
وأعتق���د أن هناك فرصة جدي���ة لتعزيز حضوره أكثر
فأكثر في الخط األخضر».
وأض���اف :باعتق���ادي فإن س���وق الخ���ط األخضر
كبيرة ،وبإمكانها اس���تيعاب كميات كبيرة من األثاث

الفلسطيني ،الذي يحظى بشكل عام بثقة عالية.
م���ن جانب���ه ،اعتب���ر رجل األعم���ال توفي���ق لبس،
ويوص���ف بأنه عميد صناعة األثاث والمفروش���ات في
الخط األخض���ر ،بأن اللقاءات الثنائي���ة التي جرت في
المعرض ،تشكل بداية جيدة على صعيد ارساء دعائم
التعاون المشترك.
وأوض���ح لبس ،ويعمل في مجال صناعة األثاث منذ
نحو خمسة عقود ،وله معرض كبير في الناصرة ،يحمل
اس���م عائلته (لبس) ،أنه لمس جدي���ة كبيرة من قبل
التجار «الضفاويين» المشاركين في اللقاءات الثنائية.
وأش���ار ردا على س���ؤال حول فرص وج���ود تعاون
مشترك بين التجار المش���اركين ،بأن اإلمكانية واردة،
معربا عن أمله في استكمال البحث في هذا الملف ،عبر
عقد مزيد من اللقاءات خالل الفترة المقبلة.
وش���ارك المهن���دس محمد حامد ،وه���و من الخط
األخضر أيضا من س���بقه الرأي ،مضيف���ا «رغم أنني ال
أعمل في مجال التج���ارة ،إال أن اللقاءات كانت مثمرة،
حيث أتاحت للمش���اركين من الخ���ط األخضر ،التعرف
على مزايا وقدرات السوق الفلسطينية».
وأضاف حامد :من وجهة نظري فإن صناعة األثاث
في الضفة مميزة ،وقادرة على المنافس���ة ،لكن تعزيز
حضورها داخل الخط األخضر ،يستدعي عقد مزيد من
اللقاءات الثنائية خالل الفترة القادمة.
وأب���دى اعجابه بم���ا يضم���ه المع���رض ،مبينا أن
المعرض منظم ،ومحتوياته متنوعة.
وفي الس���ياق ذاته ،رأى التاجر جالل السيالوي ،أن
اللقاءات الثنائية كانت مميزة على مختلف الصعد.
وقال الس���يالوي ،ويملك معرضا للمفروش���ات في
الناص���رة :بحثنا خ�ل�ال االجتماعات مس���ائل عديدة،
وقد برز اجماع بين الجمي���ع على ضرورة التواصل بين
الطرفين.
وأضاف السيالوي :ال يتوقع بطبيعة الحال أن تكون
نتيج���ة مثل هكذا لقاءات فوري���ة ،لكنها بداية جيدة
يمكن أن يبنى عليها.

جانب من اللقاءات الثنائية
وأثن���ى على معرض «أثاث ب�ل�ادي» ،مبينا أنه مثير
لإلعجاب على أكثر من صعيد.
وف���ي المقابل ،وص���ف تجار من الضف���ة ،وجلهم
من المش���اركين ف���ي المعرض ،اللق���اءات الثنائية بـ
«اإليجابية».
وفي هذا السياق ،ذكر ممثل شركة «عامر مرايطة»،
أن عقد اللقاءات الثنائية شكل مسألة ضرورية ،خاصة
لجهة فتح المزيد من اآلفاق لتس���ويق منتجات األثاث
المحلية داخل الخط األخضر.
وقال عامر مرايطة ،وتوجد ش���ركته في س���لفيت:
عق���د اللقاءات كان ض���رورة ،حيث بحثن���ا العديد من
المس���ائل لجهة تمكين منتجاتنا من الوصول بشكل
أكبر إلى أسواق الخط األخضر.
وأض���اف :صناعة األثاث في الضف���ة مميزة ،ولعل
أحد م���ا يجعلها كذل���ك قدرة الصانعي���ن على تلبية
احتياج���ات الجمهور ،بما يش���مل طبيع���ة التصميم،

والش���كل ،والحجم ،عدا جودتها العالي���ة ،ما يزيد من
ميزتها التنافسية.
وأوضح أن الشركة وأنش���ئت العام  ،2005تشارك
ألول مرة في مع���رض ،مبينا أن معظم انتاجها يذهب
إلى الخط األخضر ،وأسواق الضفة.
وش���ارك رجل األعمال زاهر دوابش���ة ،وهو صاحب
ش���ركة لصناعة األثاث في بلدة «دوما» جنوب نابلس،
من س���بقه ال���رأي ،مضيفا «أتاحت اللق���اءات الثنائية
المجال لنا للتواصل مع اخواننا في الداخل ،وبحث آفاق
التعاون فيما بيننا».
وأضاف دوابش���ة :لقد تبادلنا وجهات النظر حول
قضاي���ا متنوع���ة ،وباعتق���ادي فإننا بحاج���ة للقاءات
اضافية لتعزيز التعاون المشترك.
وبين أن أصحاب الش���ركات الضفاوية ،قدموا خالل
اللقاءات ،تعريفا بش���ركاتهم ،وطبيعة انتاجها ،مبينا
أن هناك آفاقا جيدة للعمل بين الطرفين.
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سجل جانب منهم مالحظات عليه

البيرة :زوار معرض «أثاث بالدي» يجمعون على اإلشادة به
رام الل���ه – تنوعت وجهات نظر زوار معرض األثاث
والمفروش���ات “أث���اث ب�ل�ادي  ،”2016ونظمه اتحاد
الغرف التجارية الصناعي���ة الزراعية ،على مدار األيام
الثالثة الماضية في البيرة ،إزاء المعرض ،بيد أنه س���اد
شبه إجماع في صفوفهم على اإلشادة بالمعرض ،الذي
تشارك فيه  20شركة محلية مختصة بصناعة األثاث.
وأش���اد الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين أحمد
عويض���ة ،بالمعرض ،مش���يرا إلى أن األخير يكتس���ب
أهمية كبيرة.
وقال في حديث لـ “األيام” :اقامة المعرض شكلت
ضرورة ملحة ،ألهميته في التعريف بالمنتج الوطني.
وأضاف عويضة :هذه الصناعة حققت تقدما كبيرا
خاصة على صعيد الجودة ،بالتالي فإن المعرض محفل
مهم إلبراز هذه المسألة للجمهور.
وقال :أحد مزايا هذه الصناعة قدرة الش���ركات على
االس���تجابة لرؤية ومتطلبات الجمه���ور ،فيما يتعلق
باألثاث ال���ذي يريدون ،وهذا أمر ال ينبغي التقليل من
أهميته بأي ش���كل كان ،عدا كونه مؤش���را على تطور
هذه الصناعة لدينا.
واعتبرت المواطنة هويدة ش���ومان ،م���ن رام الله،
المعرض حدثا مهما ،مضيفة “استطعنا عبر المعرض

التعرف على الشركات المحلية بشكل أفضل”.
وأوضح���ت وه���ي تصطحب أف���راد أس���رتها إلى
المعرض ،أن هناك العديد من الشركات التي لم تكن
قد سمعت بها من قبل ،بالتالي فقد تمكنت من خالل
المعرض التعرف عليها ومنتجاتها عن كثب.
ورأى المواطن المقدس���ي أكرم عليان ،أن المعرض
مميز خاصة من حيث مستوى التنظيم.
بيد أنه أكد أن���ه كان يتمنى أن يكون هناك تنوع
أكثر فيما يتعلق بطبيعة الشركات المشاركة ،خاصة
أن معظمها من محافظة واحدة في الضفة.
وقال عليان :المعرض بش���كل عام فيه معروضات
متنوعة وهذا أمر يحس���ب للقائمي���ن عليه ،لكن ال بد
من السعي لتحسينه أكثر فأكثر في أي نسخ قادمة.
وتاب���ع :تطور صناعة األثاث لدين���ا يثلج الصدر ،اذ
هناك ش���ركات قطعت شوطا كبيرا في هذه الصناعة،
وهذا أمر مهم للغاية.
أما المواطن محمد بزبز ،وهو محام من القدس أيضا،
فأورد بعض المالحظات على المعرض ،من ضمنها أن
قاع���ة العرض صغيرة إلى حد ما ،مضيفا “كنت أفضل
اقامة المعرض في مكان أكثر اتساعا ،كما كنت أتمنى
أن تكون طبيعة المعروضات أكثر”.

جانب من زوار المعرض
وقال بزبز :باإلجمال أش���عر أن هناك تش���ابها في
طبيعة المعروضات في “أثاث بالدي” ،وهذا أمر يجب
مراعاته في أي معرض مماثل يقام مستقبال.
أما المواطنة رويدة مصطفى ،من بلدة “دورا القرع”

ش���رق رام الله ،فاعتبرت أن المعرض مميز بشكل عام،
مش���يرة إلى أن هذه هي المرة األولى التي تحضر إلى
معرض لألثاث.

نضال البزرة يشيد بمعرض “أثاث بالدي”
ويؤكد ضرورة زيادة االهتمام بصناعة األثاث
رام الله – أش���اد رئيس ملتقى رجال أعمال نابلس
رئيس اتحاد الصناعات الخشبية واألثاث نضال البزرة،
بفعالي���ات معرض األثاث والمفروش���ات «أثاث بالدي
 ،»2016ونظم���ه اتح���اد الغرف التجاري���ة الصناعية
الزراعية على مدار األيام الثالثة الماضية ،تحت رعاية
رئيس الوزراء د .رامي الحمد الله.
واعتبر البزرة ،في تصريحات صحافية ،أن المعرض
يمث���ل حدث���ا اقتصاديا ف���ي غاية األهمية ،مش���يرا
إلى دور المع���ارض في الترويج للصناع���ات الوطنية،
وتعريف الجمهور بها.
وق���ال :إننا نش���هد في ه���ذه األي���ام العديد من
األنش���طة والفعالي���ات االقتصادي���ة على مس���توى
محافظات الوطن ،التي تعبر عن رغبة وس���عي القطاع
الخاص ،إلى التط���ور ومواكبة كاف���ة المتغيرات على
الصعي���د االقتص���ادي ،ما يؤك���د حقيق���ة أن القطاع
الخ���اص كان و-ال ي���زال -أحد األعمدة الرئيس���ة لبناء
الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ولفت إلى التطور الذي شهدته صناعة األثاث في
فلس���طين ،مبينا أن هذا القطاع ب���ات عالمة فارقة في
مسيرة االقتصاد الوطني.
كما أش���ار إلى مس���اهمة هذا القطاع ف���ي الناتج
القوم���ي ،عالوة على تش���غيل عدد كبي���ر من األيدي
العاملة.
وأردف البزرة :يش���كل قطاع الصناعات الخش���بية
واألثاث ،أحد أهم القطاعات الصناعية في فلس���طين
م���ن حي���ث االمكانيات والق���درات ،ويعتب���ر من أكبر
القطاعات التي تقوم بتش���غيل األي���دي العاملة ،كما

مصنع العوض
لالكريالن والهولفين والبوليستر

بإدارة :أبو يحيى

بلين

أمريكي

جديد

ختول

مخدات للفنادق

نضال البزرة
يعد من القطاع���ات الصناعية العريق���ة ذات التاريخ
المميز ،وتوارثتها األجيال جيال بعد جيل.
وتابع :إننا نسعى إلى فتح اسواق جديدة وتصدير
منتجاتنا الى الخارج ،ما س���يكون ل���ه اثر ايجابي كبير
على االقتصاد الوطني بشكل عام.
وختم قائال :إن قطاع الصناعات الخش���بية واألثاث
رغم كافة الصعاب والتحدي���ات ،يعتبر من القطاعات
الصناعي���ة النش���طة في فلس���طين ،التي تس���تحق
التقدي���ر والدعم ،ونس���عى دوم���ا ال���ى تطوير هذه
الصناعة واالعتماد عل���ى التكنولوجيا الحديثة ،ونحن
على ثقة من أن هذا القطاع س���يكون له شأن كبير في
المستقبل.

جديد في عالم التنجيد
مخدات هولفين جاهزة لجميع المقاسات
تميز في العمل وسرعة في التسليم
سلفيت  -قراوة بني حسان
المصنع09-2990526 :
محــمـــد0522- 610623 :
مصطفى0599-544757 :
mahammad_marie@hotmail.com
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 7خطوات للحصول على غرف نوم أنيقة
تمنح احساسًا بالدفء والسكينة
يجب الحرص كل الحرص عند اختيار إضاءة غرفة النوم
غرف���ة النوم بمثابة الحضن الدافئ الذي نلجأ إليه بعد عناء يوم طويل،
بنش���اط
ونمضي فيه س���اعات الليل الس���اكنة ،ك���ي نواجه يومنا التالي
ٍ
وتحد ،لذا ،يجب توجيه العناي���ة لتصميم هذه الغرفة الحميمة،
وتفاؤل
ٍ
ٍ
كي تعكس تفاصيل شخصياتنا وتفيض بالراحة والسكينة التي نسعى
إليها نهاية كل يوم.
ولتحقيق هذا األمر ،هناك خطوات سبع مهمة للحصول على غرفة نوم
أنيقة وفارهة ،تمنح احساسا بالدفء الهادئ والسكينة العارمة:
1.1تصميم يلبي احتياجاتك قد يس���تلهم العدي���د منا تصميم غرفة
الن���وم من مج�ل�ات الديكور الفاخ���رة ونوافذ العرض ف���ي المتاجر،
وهو أم���ر جيد؛ إال أنه تج���ب مراعاة احتياجاتك الش���خصية ونظام
حياتك الصباحي والمس���ائي عند تصميم الغرف؛ بمعنى أن نقوم
بـ “استلهام ذكي” ،تتم فيه إعادة ابتكار التصميم بشكل يناسب
تمامًا أس���لوب حياتنا .ويجب اإلشارة إلى أن هذا األمر ،يتطلب بعض
الوق���ت والجهد في البحث عن التصاميم التي تناس���بنا ،إضافة إلى
تدوين األولويات التي نريدها في غرفة النوم.
 2.2الس���رير يعتبر السرير قطعة األثاث الجوهرية في غرفة النوم؛ فال
تكتمل غرفة النوم دونه ،لذا ،يجب اختيار الس���رير وعناصره بشكل
محدد ودقيق ،فعلى سبيل المثال؛ يعتمد اختيار مرتبة السرير على
ما يفضله صاح���ب الغرفة من حيث الحجم وصالبة المرتبة أو لينها،
أما تصميم السرير فيفضل دائمًا أن يكون رأسه عاليًا بقدر معقول،
ومنجدًا بقماش ناعم كي يدعم الرأس والكتفين عند ممارس���ة قراءة
ما قبل النوم.

وبالنس���بة إلى أغطية الس���رير ،فينبغي أن يت���م انتقاؤها بعناية،
ويفضل طبعًا أن تكون مصنوعة م���ن القطن الناعم الذي هو األكثر
رفاهية في العالم.
3.3ألوان الغرفة  :عن���د اختيار ألوان غرفة النوم ،توجد طريقتان ال ثالث
لهما؛ األولى هي االعتماد على األقمش���ة المزهرة أو المخططة ،حيث
يتم مزج أنماط مختلفة بش���رط أن تكون من نفس األلوان؛ مثل خلط
القماش المورد مع قماش بنقش���ة هندسية؛ أو القماش المنقط مع
القماس المخطط ،أما الطريقة األخرى فهي اختيار األقمشة الساكنة
مع اعتم���اد لونين أساس���ين ،يتم خلطهما بدرج���ات مختلفة مثل
التركواز ،واألبيض ،أو البنفسجي والعاجي.
 4.4أثاث الغرفة  :يعتمد اختيار أثاث الغرفة على مساحتها ،لكن بالطبع
هناك قطع أساسية ال يمكن االستغناء عنها ،مثل الطاولة الجانبية
للسرير وكرسي ناعم للجلوس عليه عند قدم السرير ،حيث يمكن أن
يكون دون ظهر مع ارتفاع وعرض مناس���بين لحجم السرير ،أو يمكن
أيض���ًا أن يكون صوفا ناعمة أو كرس���يان بذراعين مع طاولة صغيرة
بينهما ،بالتالي يمكن اس���تخدامها لخلع الحذاء أو مشاهدة التلفاز،
إن توفر في الغرفة أو القراءة .ومن المهم أيضًا إضافة صندوق أنيق
للتخزين ،وخزانة أو أرفف ناعمة لحمل الكتب.
 5.5االكسسوارات  :ال بد من إضافة االكسسوارات المناسبة التي تمثل
لمس���ات األناقة الفارهة في الغرفة؛ مثل اإلض���اءة الجانبية والمرايا
التي ال تستخدم فقط لغرض التجمل والتزيين ،بل تقوم أيضًا بدور
سحري في عكس الضوء وإضفاء شعور بزيادة المساحة في المكان،
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إضافة إلى اللمس���ات الفنية الناعمة على الج���دران ،والتي تضيف
اللون والجمال إلى غرفة النوم.
6.6اإلض���اءة  :يجب الحرص كل الحرص عن���د اختيار إضاءة غرفة النوم؛
فليس هناك من أمر يقلق الراحة مثل اإلضاءة غير المدروسة ،سواءا
بانخفاضه���ا المبالغ فيه أو ارتفاعها المزع���ج للعين ،لذا؛ من المهم
دراس���ة اإلضاءة واختيار أنواعها توافقًا مع أسلوب توزيع األثاث في
الغرفة خاصة السرير.
7.7الراح���ة والدالل :آخر خطوة ينبغي االهتمام بها ،ألنها ال تقل أهمية
ع���ن باقي الخطوات ،حي���ث من المهم أن تضم غرف���ة النوم عناصر
ً
الراحة التي تختلف حسب تقدير صاحب الغرفة ،فمثال إذا كنت من
عشاق الورد الطبيعي فلم ال تزين غرفتك بباقة صغيرة تضعها على
الطاولة الجانبية للسرير؟ ،أما إن كنت من محبي الشموع الفاخرة فإن
اختيار شمعة معطرة تشعل عند قراءة كتابك قبل النوم ،سيجعلك
تشعر بالراحة والترف.

يملك واحدة من أقدم المناجر في البيرة

أبو شريحة يستذكر تجربته أيام «الزمن الجميل» ويؤكد صعوبة العمل في ظل كثرة المنافسين
البي���رة – يجد عبد الحميد أبو ش���ريحة ( 68عاما) وينحدر من اللد ،في
ويق���ول :كان األجر مجزيا في عملنا داخ���ل الخط األخضر ،لكنني كنت
عمله ضمن منجرته وتحمل اسم «منجرة السالم» ،التي أنشأها في البيرة،
أدرك أن هذا العمل غير دائم ،فقررت بدء مشروع خاص بي ،وتشاركت فيه
لتشكل مشروعه الخاص الذي مكنه من االعتماد على ذاته ،واإلنفاق على
مع صديقي يعقوب حالوة ،الذي تواصلت شراكتي معه حتى العام ،1996
أسرته المكونة من  13ابنا ،من ضمنهم  9اناث ،وأربعة أبناء.
من هنا افتتحنا المنجرة العام .1977
وتعتبر منجرة أبو شريحة ،من بين األقدم على مستوى البيرة ،وبمجرد
ويتابع :عملنا س���ويا أنا ويعقوب على مدار نح���و ثالثة عقود ،لكن في
الدخول إليها يلمس المرء العديد من المؤش���رات التي تدل على قدمها،
النهاية تقرر فك الش���راكة لظروف ال تتصل بي وبه بشكل خاص ،بالتالي
م���ن ضمنها واجهات جدرانها المتآكل دهانه���ا ،والمعلق عليها بعض
تم فك الشراكة بالتراضي.
الصور ،اضافة إلى تلفلز يستمع من خالله أبو شريحة إلى أغان قديمة.
وال يزال أبو ش���ريحة ،يتذكر بدايات عمله في المنجرة ،حيث يشير إلى
وتعلم أبو ش���ريحة ،ويقطن في بيتونيا ،النج���ارة وهو فتى يبلغ من
أنه كان هناك اقبال كبير عليه في الماضي ،قبل أن يكثر المتنافسون في
العمر  14عاما ،بعدما غادر مقاعد الدراسة العام .1963
سوق صغيرة على حد تأكيده.
ويق���ول الرجل عن تلك الفترة من حيات���ه« ،إن التعليم في زمننا كان
ويقول :في الس���ابق كان هناك ثقة بين الزبون والنجار والصانع ،لكن
صعبا ،وكنا نتعرض لضغوط كبيرة ،بالتالي اضطررت إلى ترك الدراس���ة،
في هذه األي���ام يقوم الكثير من النجارين بإنجاز مهامهم ،ويطلب منهم
فقررت تعلم النجارة».
التريث وانتظار  70يوما في بعض األحيان للحصول على األجرة.
وبالفعل برع أبو ش���ريحة في عمل���ه ،وانتقل للعمل في منجرة في رام
ويتابع :كان عائدنا كبيرا في الس���ابق ،لكن بتنا اليوم نواجه منافس���ة
الله ،كان صاحبها يقدم أجرة أسبوعية متواضعة له في البداية.
حادة من األثاث الجاهز (المستورد).
ويق���ول أبو ش���ريحة :كان صاح���ب المنجرة يدفع  10ق���روش لنا في
ويق���ول :هناك غرف ن���وم نصنعها قيمتها  10آالف ش���يكل ،بينما
األس���بوع ،وهو مبلغ قليل جدا ،ومع حلول العام  ،1967واحتالل اسرائيل
يمكن شراء غرف نوم مستوردة بقيمة  3000شيكل ،بالتالي كيف يمكننا
للضفة وقطاع غزة ،تراجعت األعمال كثيرا ،لكن ظللت أعمل في المنجرة،
المنافسة.
وكنت حينها أحصل على دينارين أسبوعيا.
وي���ردف :كان العمل في الماضي يدويا ،بينما اآلن دخلت التكنولوجيا
ويلف���ت إلى أنه م���ع مضي الوقت ،وقلة العائ���د المادي الذي يحصل
هذه الصناع���ة ،بالتالي غرفة النوم التي كان يس���تغرق إنجازها ش���هرا
علي���ه ،انتقل إلى مناجر أخرى ،س���واءا في «بيت حنين���ا» في القدس ،أو
وشهرا ونصف في بعض األحيان في الماضي ،بات بإمكان بعض المصانع
رام الله ،قبل أن يعمل لبعض الوقت في ورش���ات اسرائيلية داخل الخط
والورشات إعدادها في غضون يوم أو يومين.
األخضر.

أبو شريحه في ورشته
ويلف���ت إلى أن العم���ل في المنج���رة بات نصف ي���دوي ونصف آلي
«أوتوماتيكي» ،مبينا أن الزبائن باتوا أكثر استعجاال من الماضي.
ويقول :عدد المناجر في رام الل���ه والبيرة يصل اليوم إلى  200منجرة،
بالتالي فإن الطلب قل على منتجاتنا ،كما أنه ليس من الس���هل أن نسوق
منتجاتن���ا في القدس وضواحيها ،بالتالي فإن س���وق عملنا تقلص كثيرا
خالل السنوات األخيرة.
ويقول :بات حاليا اإلقبال كبيرا على األثاث المس���تورد خاصة الصيني،
رغم أن ما يصلنا منه بشكل عام ،هناك الكثير من عالمات االستفهام حول
مس���توى جودته ،لذا أعتقد أن على الحكومة تعزي���ز رقابتها على األثاث
المستورد.
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تعرف إلى أنواع السجاد
السجاد االيراني  -العجمي
الس���جاد اإليراني ،يعتبر من أكثر أنواع السجاد شهرة على
الصعي���د العالمي ،وهو غالي الثمن ،وتت���م حياكته بالصوف
والحرير ،والقطن ،ويعرف أيضا باسم السجاد العجمي.
تعتب���ر بعض أنواعه من أغلى الس���جاد ف���ي العالم ،حيث
تص���ل عدد عقده إلى مليون عقدة م���ن القدم المربعة لبعض
األنواع.

السجاد التركي
يعد من أفخم وأفخر أنواع السجاد عالميا ،وهو يحاك
من الحرير ،ويطعم بالخيوط المقصبة والذهبية.
ويغلب على نقشاته الطابع الزخرفي اإلسالمي ،كما
تضاف إليها بعض الكتابات بالحرف العثماني ،أما
ألوانه فهي متنوعة وزاهية.

السجاد الصيني
نقشاته هادئة وكالسيكية مثل الورد،
ويمتاز بغنى ألوانه وتنوعها ،إال أنه يفقد
من رونقة وقيمته مع مرور الزمن.
وي��س��ت��ع��م��ل ف����ي ه�����ذا ال����ن����وع ،ال���ص���وف
ع����ال����ي ال�����ج�����ودة ع���ل���ى وج������ه ال����س����ج����ادة.

السجاد القوقازي
يستخدم الس���جاد القوقازي ،رموزا هندسية مثل
النجوم ،والمربعات ،أو األزهار والحيوانات.
ألوان���ه متنوعة بي���ن الزه���ري ،واألزرق ،واألصفر،
واألخضر والبرتقالي ،وه���و يصنع في في معظمه من
الصوف.

السجاد اليدوي
رغ���م التق���دم التكنولوج���ي في صناع���ة وإنتاج
الس���جاد ،وتوفره بأش���كال وألوان ونم���اذج متنوعة،
وأس���عار منخفضة نس���بيا ،إال أن كثيري���ن يفضلون
الس���جاد اليدوي باعتباره تحفة فنية ألي منزل توضع
فيه.

عدسة المعرض
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