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نظمته «صناعة عمان» و «تجارة وصناعة نابلس»

اختتام فعاليات معرض الصناعات والمنتجات األردنية  ...2016اليوم
نابلس – تختتم اليوم ،في نابلس ،فعاليات معرض الصناعات
والمنتجات األردنية  ،2016ونظمته غرفة صناعة عمان ،بالش���راكة
مع غرفة تجارة وصناع���ة نابلس ،على مدار األيام الثالثة الماضية،
تح���ت رعاية وزيرة االقتصاد الوطني عبير ع���ودة ،ووزيرة الصناعة
والتجارة والتموين األردنية مها العلي.
وأم موقع المعرض في قاع���ات «القلعة» ،آالف المواطنين من
مختلف محافظات الضفة ،حيث حرصوا على االطالع على منتجات
الش���ركات المش���اركة وعددها  59ش���ركة صناعية ،تنش���ط في
قطاعات مختلفة في األردن.
واعتبر عض���و مجلس ادارة غرفة صناعة عمان محمد صالحات،
أن تنظيم المعرض في نابلس ،يكتسب أهمية استثنائية ،معتبرا
أنه يسهم في تعزيز العالقات بين فلسطين واألردن.
وأش���ار صالحات في حديث ل���ـ «األيام» ،إل���ى دور مثل هكذا
معارض في تعريف الجمهور الفلس���طيني بالمنتجات األردنية،
ومدى جودتها العالية.
كما أش���ار إل���ى أن عرض المنتج���ات األردني���ة بمثابة فرصة
لمعرفة مزاياها ،ومن ضمنها تنافس���ية أس���عارها ،الفتا بالمقابل

إلى أهمي���ة المعرض لجهة تعزيز أواصر التعاون بين الصناعيين
من كال البلدين.
ولف���ت إلى ض���رورة االرتقاء بمس���توى التب���ادل التجاري بين
البلدين ،باعتبار أنه ال يزال دون مستوى الطموح.
من جانبه ،قال رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم،
«إن المعرض يجسد اإلبداع األردني في صناعته ومنتجاته ،ويأتي
تنظيمه انس���جاما مع العالقات المميزة الت���ي تجمعنا مع الغرف
التجاري���ة األردنية ،والحرص على رفع حج���م التبادل التجاري بين
البلدين».
كما أش���ار إل���ى أن المع���رض بمثاب���ة فرصة الط�ل�اع التاجر
والمس���تهلك على ج���ودة المنتج األردني ،وانج���از وعقد صفقات
اقتصادية ،والحصول على وكاالت مباشرة من األردن.
وذكر أن مثل هكذا مع���ارض هي بمثابة المنصات المتعارف
عليه���ا عالمي���ا للتعريف بالمنتج���ات المختلف���ة ،وعقد صفقات
تجارية ،إلى غير ذلك.
ولف���ت إلى تنوع العوائ���د المتوقعة للمع���رض ،ومن ضمنها
امكاني���ة تعزيز التع���اون االقتصادي ،بما في ذل���ك زيادة حصة

المنتجات األردنية في السوق الفلسطينية.
ومضى هاش���م قائ�ل�ا «صناعتنا تغطي جانبا م���ن احتياجات
السوق ،بالتالي يمكن أن تأخذ الصناعات األردنية حصة في سوقنا
بحيث نستعيض عن السلع اإلسرائيلية».
وأردف :تقدر وارداتنا من اس���رائيل بنحو  8مليار دوالر سنويا،
بالتالي فال بد من كسر االحتكار والهيمنة اإلسرائيلية على سوقنا،
والسعي الستبدال السلع اإلسرائيلية بأخرى عربية.
وتابع :م���ن األهمية بمكان تعزيز عالق���ات التعاون مع األردن
الشقيق ،واالرتقاء بحجم التبادل التجاري ،باعتبار أن ذلك سيعود
إيجابا على كال البلدين.
ومضى قائال :نحن نتطلع إلى اس���تثمارات مش���تركة ،ونأمل
م���ن التجار أن يتعرفوا على الس���لع األردنية ،وأخذ وكاالت لها في
فلسطين.
وأثنى على كافة المؤسس���ات والش���ركات التي ساهمت في
إنجاح ه���ذا الحدث ،وإخراجه إلى حيز النور ،متمنيا تنظيم معرض
للمنتجات الفلسطينية قريبا في األردن.
وفي معرض تعليقه على الموضوع نفس���ه ،ذكر رئيس بلدية

نابلس ،وزير النقل والمواصالت س���ميح طبيلة ،أن المعرض يمثل
مبادرة في غاية األهمية.
وق���ال طبيلة :هذا حدث مهم جدا عل���ى الصعيد االقتصادي،
ونحن نش���جع الصناعات األردنية وتوفيرها في الس���وق المحلية،
ومنحها أولوية ،وقد أصدرنا كبلدية ووزارات تعليمات بهذا الصدد.
وأش���اد بقوة الصالت الفلسطينية –األردنية ،مضيفا «عالقتنا
ب���األردن متينة ج���دا ،فنحن بمثـابة ش���عــب واح���د يعيش في
دولتيــن ،بالتـــالي فإن شراكــتنا أزليــة».
ورأى أن���ه ال بد من العمل على رف���ع حجم التبادل التجاري بين
البلدين ،وتق���دره وزارة االقتصاد الوطني بنح���و  100مليون دوالر
سنويا ،مشيرا إلى ضرورة أن يكون ميزان التبادل التجاري متوازنا.
كما أشار إلى ضرورة اتخاذ اجراءات لتسهيل تسويق المنتجات
الفلسطينية في السوق األردنية ،واعطاءها أولوية في األردن.
وقال طبيلة :ال بد من تس���هيل اجراءات االستيراد والتصدير
على المعابر .وكان جرى افتتاح المعرض ،بمش���اركة وتحت رعاية
وزيرة االقتص���اد الوطني عبير ع���ودة ،ووزيرة الصناع���ة والتجارة
والتموين األردنية مها العلي.
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الصنا
عات األردنية

زوار المعرض يجمعون على أهميته للتعريف بالمنتجات األردنية
رام الل����ه – أبدى زوار معرض الصناع����ات والمنتجات
األردنية الثاني ،سعادتهم بما وفره من منتجات متنوعة،
مش����يرين إلى أهميته لجهة الترويج للمنتجات األردنية،
وتعزيز أواص����ر التعاون االقتصادي بي����ن صناعيين من
فلسطين واألردن.
واعتبر التاجر أحمد السكافي ،وأصله من الخليل ،لكنه
مستقر في األردن ،أن المعرض يقدم منتجات متنوعة.
وأوضح السكافي ،أنه يفكر في امكانية الحصول على
احدى الوكاالت عبر المشاركة في المعرض.
ورأت المواطن����ة دالل ش����اهين ،وهي م����ن نابلس ،أن
تنظيم المع����رض في نابلس يمثل حدث����ا بالغ األهمية،
مشيرة إلى إعجابها بمستوى التنظيم.
وقال����ت ش����اهين :إننا نتطل����ع إلى تعزي����ز العالقات
االقتصادية بين فلس����طين واألردن ،وإن اصرار الشركات
األردني����ة على المش����اركة ف����ي المعرض رغ����م االحتالل
واجراءاته ،مثير لإلعجاب.
واعتبر ابراهيم عودة ،صاحب مش����غل خشب زيتون،
أن المعرض أداة مهمة لالطالع على المنتجات األردنية.
وقال ع����ودة وهو من «بيت س����احور» ف����ي بيت لحم:
المعرض فرصة لرؤية منتجات جديدة ،عدا أنه قد يفضي
إلى إيصال منتجاتنا إلى أسواق جديدة.
وأثنى عالء عديلي ،مدير عام غرفة تجارة وصناعة بيت
لحم عل����ى المعرض ،مضيفا «اعتدنا على المش����اركة في
معارض خارجي����ة ،بالتالي فإن تنظيم معرض للصناعات
األردنية هنا حدث بالغ األهمية».
وق����ال :المعرض بمثاب����ة فرصة ممي����زة للتواصل مع
ممثلين عن القطاع الخاص األردني ،وعقد لقاءات مباشرة
معهم ،األمر الذي قد يترتب عليه عقد صفقات.
وأض����اف :إننا نتطلع إلى تنظيم معارض مماثلة ،لكن
س����نعمل على تطوي����ر فكرتها ،لتكون ف����ي تخصصات
مختلفة.

وأش����اد بمس����توى تنظيم المعرض ،مش����يرا في اآلن
نفس����ه ،بصناعة المعارض في فلس����طين ،والش����ركات
العاملة في هذا المجال.
كم����ا أثن����ى المواطن ع��ل�ام فريتخ ،وهو م����ن نابلس،
بالمعرض ،مشيرا إلى تنوع طبيعة المعروضات.
وف����ي اإلطار ذات����ه ،فإن ممثلي عدد من المؤسس����ات
أشادوا بالمعرض ،مؤكدين أهمية االرتقاء بحجم التبادل
التجاري بين فلسطين واألردن.
وفي هذا الس����ياق ،ذكر صالح هني����ة رئيس جمعية
حماية المس����تهلك ،أن المعرض يوف����ر اإلمكانية للتاجر
والمس����تهلك للتعرف على المنتجات األردنية ،الفتا إلى
متانة الصالت بين البلدين.
وأش����ار إلى وجود العدي����د من العناص����ر التي تربط
بين الش����عبين ،مثل امتالكهما للذوق نفسه ،عدا الطابع
االس����تهالكي ،الفتا إلى ضرورة زيادة حص����ة المنتجات
العربية وتحديدا األردنية في السوق الفلسطينية.
وق����ال :المعرض قد يتيح التوص����ل إلى اتفاقات بين
صناعيي����ن من كال البلدي����ن ،اضافة إل����ى الحصول على
وكاالت لمنتجات أردنية.
واعتبر حيدر حجة ،مدير عام مؤسس����ة «المواصفات
والمقايي����س» ،أن المعرض على ق����در كبير من األهمية،
خاص����ة لجهة العمل من أج����ل زيادة التب����ادل التجاري،
والتعريف بالمنتجات األردنية.
وقال :المع����رض أداة تتيح للمعنيي����ن والمختصين
امكاني����ة عقد مقارنات م����ن ناحية الج����ودة ،وهذا أمر ال
ينبغي التقليل من أهميته.
ورأى نص����ر عطيان����ي ،مدير ع����ام اتح����اد الصناعات
الغذائية ،أن المعرض نش����اط ب����ارز ،لجهة التعرف على
المنتجات األردنية ،وإن أش����ار إلى ضرورة االرتقاء بحجم
التب����ادل التجاري .وقال عطيان����ي :المعرض مهم إليجاد
حالة من التكامل بين الصناعات الفلس����طينية واألردنية،

خاص����ة أن األردن ه����و المنف����ذ الوحيد لنا إلى األس����واق
العربية واإلسالمية.
وبي����ن أن حص����ة المنتج����ات األردني����ة في الس����وق
الفلس����طينية جيدة بش����كل عام ،مش����يرا إل����ى التقارب
بين الش����عبين .وذكر زي����اد الجبريني ،مدير التس����ويق
والمبيعات في شركة «الجبريني لمنتجات األلبان والمواد
الغذائي����ة» ،أن المع����رض يتي����ح المج����ال للتعرف على
المنتجات األردنية عن كثب.
وقال الجبريني :المعرض يوفر مجاال للتش����بيك بين
صناعيي����ن من كال البلدي����ن ،ودعم التوج����ه القائم على
مقاطعة المنتجات اإلسرائيلية.
وذكر جمال جواب����رة ،أمين عام اتحاد الغرف التجارية
الصناعي����ة الزراعية ،أن المع����رض فعالية مهمة للترويج
والتعري����ف بالمنتجات األردنية ،التي أش����ار إلى ضرورة
احاللها مكان المنتجات اإلس����رائيلية .وأش����ار إلى وجود
اتفاقية بين الحكومتين الفلسطينية واألردنية ،لتنظيم
معارض متبادلة بش����كل س����نوي ،إلى جانب انشاء مركز
تجاري للصناعات الفلس����طينية ف����ي األردن ،عالوة على

مركز أردني مماثل في فلسطين.
وذك����ر إيهاب الحاج ياس����ين ،رئيس وح����دة القطاع
الخ����اص في وزارة االقتصاد الوطن����ي ،أن المعرض مميز،
الفتا إلى دوره في افساح المجال لزيادة التعاون التجاري
بين فلسطين واألردن.
وقال الحاج ياس����ين :نأمل أن تزي����د حصة المنتجات
األردنية ،وأن تحل محل نظيرتها اإلسرائيلية.
وعزا قلة الحصة الس����وقية نسبيا للمنتجات األردنية،
إلى معيق����ات االحتالل ،لكنه أكد ضرورة مواصلة الجهود
لتذليل كافة العقبات والعراقيل اإلسرائيلية.
واعتبر حس����نين العفوري ،مدير عام شركة «العفوري
للفرش����ات» ،أن للمعرض أهمي����ة اقتصادية بالغة ،ودورا
بارزا لجهة تعزيز العالقات الفلسطينية –األردنية.
وقال العفوري :مثل هكذا معارض مهمة أيضا لتعزيز
االقتصاد الوطني ،وتبادل الخبرات بين الصناعيين.
وعبر عن أمله في تنامي مستوى التعاون بين القطاع
الخاص الفلس����طيني ونظيره األردني ،مش����يرا إلى وجود
آفاق كبيرة للعمل المشترك.

عودة :تسهيالت جديدة على معبر «الكرامة»
وتطبيق نافذة موحدة لتسهيل اجراءات االستثمار
نابلس – كش���فت وزارة االقتص���اد الوطني ،مؤخرا،
عن تس���هيالت جديدة على معبر “الكرامة” ،من أجل
تيسير الحركة التجارية ،الفتة بالمقابل إلى جهودها
من أجل تعزيز االستثمار ،وتسهيل اجراءاته.
وقال���ت وزيرة االقتصاد الوطني عبي���ر عودة“ ،إننا
نعم���ل حاليا على تنفيذ برنامج النافذة االس���تمثارية
الموحدة ،التي س���تلعب دور مهم���ا في التخفيف من
االجراءات الحكومية المطلوبة من المستثمر كي يقيم
مشروعه ،ما سينعكس ايجابًا على البيئة االستثمارية،
والت���ي تأتي ايضا ضمن قانون تش���جيع االس���تثمار
الفلسطيني”.
وأش���ارت عودة الى المس���اعي الحثيثة التي تبذل
مع مختلف الدول من أجل دعم تعزيز وتطوير عالقات
التع���اون االقتصادية والتجارية مع دولة فلس���طين،
وتندرج ضمن االستراتيجة الوطنية لتنمية الصادرات،
الرامي���ة الى زي���ادة حج���م الصادارات الفلس���طينية

بما نس���بته  13%س���نويًا ،الفتة الى اجراءات جديدة
لتس���هيل الحركة التجارية على معبر “الكرامة” ،بعد
تركيب الماسح الضوئي.
وأضاف���ت “إن العم���ل ج���ار على تصمي���م برامج
ومشاريع تنموية ،تنس���جم مع متطلبات واحتياجات
المحافظات ،بما يس���هم في اقامة مشاريع استثارية
واعدة تعود بالنفع على اقتصاد المحافظات”.
وقال���ت عودة “ان سياس���ات واج���راءات االحتالل
االس���رائيلي تحول دون احداث تنمية اقتصادية في
فلسطين ،وتقف عائقا حقيقًا امام جهودنا في اقامة
مناط���ق صناعية واعدة ،وتوس���يع المناط���ق الحالية،
اضافة الى اقامة اس���تثمارات في المناطق المس���ماة
(ج) ،التي نخس���ر جراء عدم تمكن���ا من الوصول إليها،
واالستفادة من مواردنا الطبيعية مليارات الدوالرات”.
وتابع���ت :رغ���م التحديات التي تواجهن���ا ،إال أننا
ماضون قدمًا في تطوير وتحس���ين البيئة االستمارية

في دولة فلس���طين ،واالنخراط في االقتصاد العالمي،
من خالل اقامة عالقات اقتصادية وتجارية مع مختلف
البل���دان ،والتحضي���ر لمتطلبات االنضم���ام لمنظمة
التج���ارة العالمية ،عالوة على إع���ادة النظر في البيئة
القانونية الناظمة لالقتصاد الوطني.
كما أعلنت عودة ،في تصريحات نقلت عنها مؤخرا،
عن الجاهزي���ة لتصدير المنتجات الفلس���طينية إلى
المملكة األردنية الهاشمية بحاويات خاصة عبر «جسر
الملك حسين» ،األمر الذي سيعود بالنفع على المصدر
وسينعكس ايجابًا على حجم الصادرات الفلسطينية.
وعبرت خالل لقائه���ا مدير ع���ام المعابر والحدود
نظمي مهنا ،قبل نحو أس���بوعين ،عن شكرها للحكومة
األردنية عل���ى الجهود الكبيرة الت���ي بذلتها لتطبيق
آلية تصدير المنتجات الفلس���طينية بحاويات خاصة،
والمس���اعي الحثيثة لرفع حجم التب���ادل التجاري مع
دولة فلسطين.

كما اعربت عن ش���كرها للش���ركاء الدوليين الذين
ساهموا في دعم هذا المش���روع الحيوي ،ومساعيهم
في تسهيل التجارة الفلسطينية.
وقالت عودة :بإمكان المصدر الفلس���طيني تصدير
منتجاته عبر جس���ر الملك حس���ين بحاويات صغيرة
حج���م ( )20قدما ،ما س���يخفف من الكلف���ة والحفاظ
عل���ى الجودة ،خاصة فيما يتعل���ق بالمنتجات المبردة
او الزراعية او المنتجات القابلة للكس���ر مثل الزجاج ،او
المنتجات الضخمة مث���ل االثاث ،إضافة الى اي تبادل
تجاري عبر ميناء “العقبة”.
ب���دوره ،أك���د مهنا ان االس���تعدادات على جس���ر
“الملك حس���ين” تجري على قدم وس���اق لبدء العمل
بالحاوي���ات ،خاصة بعد اتمام البني���ة التحتية الالزمة
للتنفي���ذ ،وبدء العم���ل بتجهيز بنية تحتية تس���مح
للتجار باالستيراد من الخارج عن طريق الحاويات التي
ستبدأ العام المقبل.
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أكدوا تطلعهم لزيادة تسويق المنتجات األردنية في فلسطين

ممثلو الشركات المشاركة يشيدون بمستوى تنظيم المعرض
نابل���س – ش����كل مع����رض الصناع����ات والمنتجات
األردني����ة  ،2016ونظمته غرفة صناعة عمان ،بالش����راكة
مع غرفة تجارة وصناعة نابل����س ،على مدار األيام الثالثة
الماضية ،فرصة للعش����رات من الشركات األردنية لعرض
منتجاتها ألول مرة في السوق الفلسطينية ،بخالف أخرى
تسوق حاليا أو سبق لها أن سوقت منتجات لها هنا.
وعبر ممثلو الشركات المشاركة عن رضاهم بمستوى
التنظيم بشكل عام ،اضافة إلى حجم اإلقبال الجماهيري
على موقع المعرض ،وجرت فعالياته في قاعات “القلعة”
في نابلس .وذكر بس����ام أبو ربيع ،مدير عام شركة “مطابع
أسترا” ،أن المعرض بمثابة أداة مهمة للترويج للصناعات
األردنية ،وفتح آفاق أمام تسويقها في فلسطين.
ولف����ت أبو ربيع ،إلى مزايا المنتجات األردنية من حيث
جودتها العالي����ة ،مضيفا “إننا نتطلع إلى فتح أس����واق
جديدة للتصدير أمام منتجات الشركة”.
وتختص الش����ركة- ،وتعتبر احدى ش����ركات مجموعة
“بس����ام أبو ربيع” التي انطلق نش����اطها الع����ام ،1956-
بصناعة وطباعة العلب الكرتونية ،وهي تورد المطبوعات
والعلب لكبريات الش����ركات والمؤسس����ات ،ع��ل�اوة على
مطاعم عالمية في األردن.
وأضاف أبو ربيع :هذه أول مرة نشارك في معرض في
فلس����طين ،بالتالي فإن مش����اركتنا تعني الشيء الكثير
بالنسبة إلينا.
ولفت إلى أن الش����ركة تتطلع إلى أن يكون لها حضور
جلي في السوق الفلسطينية ،علما أنها تصدر منتجاتها
إلى أسواق عدة دول مثل العراق ،والسعودية ،والسودان.
وف����ي اإلط����ار ذاته ،ذك����ر جمال ملحم ،ممثل ش����ركة
“الكب����وس للتج����ارة والصناعة واالس����تثمار” ،وهي في
األصل ش����ركة يمنية انطلق نش����اطها الع����ام  ،1937أن
مشاركة الشركة في المعرض ،بمثابة أول اطاللة لها على
السوق الفلسطينية.
وأوضح ملحم ،أن الش����ركة تعمل في صناعة الش����اي
بمختلف أنواعه ،عالوة على البقوليات والقهوة ،الفتا إلى
أنها أسس����ت مصنعا في األردن العام الماضي ،ليضاف
إلى آخر تملكه في الخليج العربي.
وأض����اف :تتطلع الش����ركة إلى اقام����ة مصنع للحليب
المكث����ف في األردن ،اضافة إلى تس����ويق منتجاتها في
الدول المجاورة لألردن ،بالتالي فإن الس����وق الفلسطينية
احدى األسواق التي تأمل أن تتواجد منتجاتها فيها.
وقال :لدى الش����ركة خطط طموحة لتوس����يع خطوط
اإلنتاج ،كما أن الشركة تمتلك مصنعا للمياه في اثيوبيا.
ولفت نعي����م الهدهد عض����و مجلس ادارة الش����ركة
العام����ة لصناع����ة الحدي����د التخصصي ،إلى تن����وع مزايا
المعرض والمشاركة فيه.
وق����ال الهدهد :إن ه����ذه أول مرة نش����ارك فيها في
معرض هن����ا ،بالتالي أعتقد أنه مب����ادرة مهمة للتواصل
مع الش����عب الفلس����طيني ،ونحن نأمل أن يفتح المجال
لتصدير منتجاتنا إلى السوق هنا.
وتختص الشركة وتعود بداية مس����يرتها إلى العام
 ،1997بإنتاج الحديد الخاص بالبناء.

ورأى الهده����د أن زي����ادة الص����ادرات األردني����ة إلى
فلس����طين ،يس����تدعي العمل على تذليل العقبات التي
تعت����رض ه����ذه المس����ألة ،وم����ن ضمنها وج����ود بعض
المصاع����ب في عملية الش����حن ،عالوة عل����ى ارتفاع قيمة
الرس����وم الجمركي����ة المفروض����ة بالتحديد م����ن الجانب
اإلسرائيلي.
وذكر أحمد عرقاوي ،مس����ؤول مبيعات مصنع “ستار
بالس����تيك األردني” ،أن المعرض يكتسب أهمية كبيرة،
س����واءا لجهة عرض المنتجات األردنية والتعريف بها ،أو
تعزيز أفق التعاون بين صناعيين ورجال أعمال من األردن
وفلسطين.
وتعود نشأة الشركة إلى العام  ،1979وتعرف بإنتاج
أكياس النايلون ،وتوفير حل����ول في مجال التغليف ،إلى
غير ذلك.
وقال عرق����اوي :لدينا بعض الزبائن الفلس����طينيين،
لكنن����ا نتطلع إل����ى تعزيز التعاون ووج����ود منتجاتنا في
السوق الفلسطينية ،ونحن نسعى إلى أن نكون مكملين
لهذه السوق ،بما نوفره من منتجات وخدمات.
وف����ي معرض تناول����ه للمس����ألة ذاتها ،ذك����ر عزمي
عودة ،مدير المبيعات في ش����ركة “الحس����ام للصناعات
البالستيكية” ،أن الشركة تعقد آماال كبيرة على المعرض،
ال سيما لجهة إيصال منتجاتها إلى السوق الفلسطينية.
وأوض����ح أن الش����ركة مختص����ة بصناع����ة أكي����اس
بالس����تيكية ،عالوة عل����ى امتالكها مصنع����ا لأللمنيوم،
وآخر للجالتي����ن ،توفر منتجات تس����تفيد منها الفنادق
والمطاعم بشكل خاص.
وانطلق نشاط الشركة قبل  30عاما ،علما بأن هذه المرة
األولى التي تش����ارك في مع����رض الصناعات والمنتجات
األردنية.
وقال عودة :إن الش����ركة تصدر منتجاتها إلى العديد
من البلدان ،مثل س����وريا ،والع����راق ،ولبنان ،كما أن لديها
وكالء في الضفة وقطاع غزة.
أما عب����د الوهاب عابدين ممثل ش����ركة “بالس����تيك
الش����رق” ،فرأى أن المعرض بمثابة منصة مهمة لعرض
المنتجات األردنية ،وتعريف الجمهور الفلسطيني بها.
وق����ال عابدين :م����ن األهمية بمكان اط��ل�اع الجمهور
الفلس����طيني على منتجات األردن ،ومن ضمنها منتجات
ش����ركتنا المختص����ة بكافة أصناف البالس����تيك ،وكانت
تأسس����ت في األصل ف����ي القدس الع����ام  ،1958قبل أن
تضطر بفعل ظروف االحتالل إلى نقل مقرها إلى األردن.
وأضاف :اتس����ع نطاق نش����اط الش����ركة ،بالتالي بات
لديها فروع في اليمن ،وعمان ،والسودان ،وغيرها.
وذك����ر رامز الميتاني مدير عام ش����ركة “مفروش����ات
الميتاني” ،أن هذه المرة األولى التي يش����ارك فيها في
المعرض ،الفتا في الوقت ذاته ،إلى أن الش����ركة تس����وق
منتجاتها في الضفة وداخل الخط األخضر.
وأوضح أن الش����ركة تأسس����ت بداية في فلس����طين
وتحديدا نابل����س العام  ،1995قبل أن تفتح فرعا لها في
الزرقاء في األردن العام .2002
وقال الميتاني :تسوق الشركة جانبا من منتجاتها من

المفروشات في دول الخليج ،لكن بنسب ضئيلة.
وش����ارك عادل عابدي����ن مدير التصدير في الش����ركة
الوطني����ة للصناع����ات المكتبية ،من س����بقه الرأي ،لجهة
النأكيد على أهمية المعرض ،بيد أنه لفت إلى مش����اركة
الشركة في النسخة األولى التي أقيمت في رام الله العام
الماضي.
وقال عابدين :أعتقد أن النسخة الحالية من المعرض
أفض����ل من الناحي����ة التنظيمية من نظيرتها الس����ابقة،
ومستوى الخدمات المتوفرة هنا أفضل.
وأضاف :مث����ل هذه المعارض فرص����ة لتقوية أواصر
التعاون بين الصناعيين من كال البلدين ،ونحن س����عداء
لكون ش����ركتنا تس����وق منتجاتها في فلسطين منذ 10
أعوام.
وانطلق نشاط الشركة العام  ،1996وتوفر منتجاتها
في مجال القرطاس����ية ،ألسواق دول مثل العراق ،وسوريا،
والس����عودية ،والكويت ،واليمن ،وعمان ،وقطر ،والسودان،
عالوة على فلسطين.
وذكر أحمد الفقيه ،المدير التسويقي لشركة “جمال
الفقيه وش����ركاه” ،أن ه����ذه أول مرة يش����ارك فيها في
فعالي����ات المعرض ،معتبرا المع����رض ركيزة مهمة لفتح
أفق للتعاون الصناعي بين فلسطين واألردن.
وانطلق نش����اط الش����ركة قبل  17عاما ،وسبق لها أن
صدرت منتجاتها الخاصة بالشعر ،والعناية بالبشرة ،إلى
دول مثل أميركا ،والكويت ،عالوة على فلسطين.
وعبر الفقيه عن تطلعه إلى عودة الش����ركة لتس����ويق
جانب من منتجاتها في الس����وق الفلس����طينية ،التي لم
تصدر إليها شيئا منها منذ أربعة أعوام.
وأش����ار عاصم أب����و صالح����ة ،مالك الش����ركة األردنية
لصناع����ة وطباع الصفي����ح والعبوات المعدني����ة ،ويعود
تاريخ نش����أتها إلى العام  ،1998إلى حرص الشركة على
المشاركة في نسختي المعرض الحالية والسابقة.
وقال أب����و صالح����ة :المعرض يفس����ح المج����ال أمام
الصناع����ات األردنية إلبراز م����دى جودتها وتنوعها ،وهذا
أمر في غاية األهمية.
وتصدر ه����ذه الش����ركة منتجاتها إلى أس����واق دول
الخلي����ج ،وهي توفر باقة متنوعة م����ن العبوات المعدنية
التي تستخدم ألغراض شتى.
وذكر محم����د المنس����ي ،مدير مصنع ش����ركة “إثمار
للتزويد” ،أن الش����ركة التي تأسست العام  ،1983تتطلع
إلى الدخول إلى السوق الفلسطينية.
وأوضح أن الش����ركة تنتج معج����ون البندورة ،والجميد
السائل ،ومكعبات “شوربة” الدجاج ،الفتا إلى أنها تصدر
منتجاتها إلى دول الخليج ،والعراق.
ولف����ت رامي الش����لبي ،مدي����ر مصنع ش����ركة “الفرح
لصناعة الشوكوالتة” ،إلى سعادته لزيارة فلسطين للمرة
األولى ،خاصة وأنه ينح����در بأصوله من قرية “ارتاح” في
طولكرم.
وقال الش����لبي :أج����د صعوبة بالغة ف����ي وصف مدى
سعادتي بزيارة فلسطين.
وتع����ود نش����أة ش����ركة “الف����رح” إلى ما قب����ل ثالثة

أعوام ،بي����د أن أصحابها لديهم خب����رة في مجال صناعة
الشوكوالتة تمتد على مدار  20عاما.
وأضاف الش����لبي :السوق الفلس����طينية مهمة جدا،
لذا أعتقد أن التواجد فيها مس����ألة حيوية بالنس����بة إلى
الشركات األردنية.
واعتبر وليد الجيطان ،مالك مجموعة “ش����ركات وليد
الجيط����ان” ،أن للمع����رض أهمي����ة بالغة لجه����ة تقوية
الروابط االقتصادية بين فلسطين واألردن ،وزيادة حصة
المنتجات األردنية في الس����وق الفلس����طينية عوضا عن
المنتج اإلسرائيلي.
أوضح أن المنتجات األردنية تمتاز بجودتها العالية،
مضيفا “المعرض مهم للتعري����ف بالصناعات األردنية،
ومدى جودتها العالية ،عالوة على بحث سبل فتح السوق
األردنية أمام المنتجات الفلسطينية”.
وانطل����ق نش����اط المجموعة أساس����ا من فلس����طين
وتحدي����دا القدس ،ونابلس ،قبل أن تضطر الش����ركة إلى
وقف نشاطها هنا ،واطالق أعمالها في العاصمة األردنية
عمان العام .1981
وق����ال الجيطان :لدينا مصنع متط����ور لصناعة اللحف
والشراشف ،والمخدات وغيرها من المنتجات التي تتسم
بجودتها العالية ،وقدرتها على منافسة أي منتج مماثل،
بالتالي فإن هذه المنتجات تج����د رواجا من قبل الفنادق
الكبيرة من فئة ( 5نجوم) في األردن.
وبين أن الش����ركة كانت تصدر منتجاتها في السابق
إلى دول مثل أميركا والكويت ،الفتا بالمقابل إلى امتالك
المجموع����ة مخاب����ر “براداي����س” التي تص����در جانبا من
منتجاتها إلى دول مثل اإلمارات ،وقطر ،وهولندا ،وألمانيا،
وأميركا.
واعتب����ر س����ليمان نعيم ملح����س ،مدير عام ش����ركة
“اسمنت الشمالية” ،أن المش����اركة في المعرض تعني
الش����يء الكثير بالنسبة للشركة ،من هنا فقد شاركت في
نسختيه األولى والثانية.
وبي����ن ملح����س أن الش����ركة وتملك ش����ركة “س����ند
للصناع����ات اإلنش����ائية” وكالتها في فلس����طين ،تأتي
انس����جاما مع إيمانها بأهمية سوق الضفة ،وحرصها على
المش����اركة في أية فعاليات تتصل بالمنتجات األردنية
فيها.
وقال ملح����س :مثل هك����ذا فعاليات تع����زز التعاون
والرواب����ط بين الش����عبين الفلس����طيني واألردن����ي ،وإننا
كممثلي شركات أردنية نفخر بتواجدنا هنا بين أهلنا في
فلسطين.
وتوفر الش����ركة منتج االسمنت ،كما تصنع “القصارة
الجاه����زة” ،و”لواصق البالط” ،علما أنه انطلق نش����اطها
الع����ام  ،2007وأن رأس����مالها يبلغ  55ملي����ون دينار ،وإن
انتاجها السنوي يبلغ مليون طن من االسمنت.
وعبر خليل الس����كافي ،صاحب ش����ركة مطاحن تحمل
اس����مه ،عن فرحت����ه بالمش����اركة في المع����رض ،وعرض
منتجات الشركة التي انطلق نشاطها قبل  16عاما.
وتش����مل قائم����ة منتج����ات الش����ركة 72 ،صنفا من
البهارات ،عالوة على  12صنفا من الزهورات ،وغيرها.
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الصنا
عات األردنية

بعض الشركات المشاركة بالمعرض

وقال الس����كافي :إننا نتطلع إلى توفير منتجاتنا هنا،
نظرا ألهمية السوق الفلسطينية بالنسبة إلينا.
وبم����وازاة م����ا تق����دم ،حرص����ت مجموعة “ش����ركات
البحراني” على المش����اركة في المع����رض ،ممثلة بثالثة
شركات تابعة لها ،هي شركة “الخليج للمواد الغذائية”،
وش����ركة “الصفا لصناعة العبوات البالستيكية” ،وشركة
“الخليج العالمية لمواد التغليف”.
وذكر منيف خاطر ،مدير المبيعات في شركة “الخليج
للمواد الغذائية” ،أن س����وق فلسطين مهمة ،ويمكن أن
تفتح آفاقا كبيرة أمام المنتجات األردنية .وقد تأسس����ت
المجموعة العام  1921في العراق وعمان ،قبل أن تسجل
حضورها في العاصمة األردنية “عمان” العام .1985

وأك����د نضال ذي����ب ،مدي����ر ع����ام ش����ركة “اللذيذة
لالس����تثمار” ،أن الشركة المختصة بصناعة الشوكوالتة،
تشارك للمرة األولى في معرض الصناعات األردنية.
وأوضح أن الش����ركة وتأسس����ت الع����ام  ،2007تصدر
منتجاتها إل����ى دول في أمي����ركا الش����مالية والجنوبية،
ودول آس����يوية مثل س����نغافورة .وفي اإلطار نفسه ،ذكر
أيمن موافي ،رئيس قسم المبيعات في الشركة الوطنية
لصناعة الكوابل واألسالك الكهربائية ،أن الشركة تشارك
للمرة األولى في فعاليات المعرض.
وأضاف موافي :انطلق نش����اط الش����ركة العام ،1983
وهي تتطل����ع إلى فتح أس����واق جديدة ،خاصة الس����وق
الفلسطينية ،التي يعتبر حضور منتجاتنا فيها محدودا.

15 street , Rafidia , Nablus، Palestine

Executive Head Chef : Mohammad Z. M. Aljabi

0 0 9 7 0 9 2 3 9 11 0 7
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وأردف :إننا نتطلع إلى زي����ادة حجم التبادل التجاري
بين البلدين ،وال يتناسب مع عمق العالقات بينهما.
وتصدر الش����ركة منتجاته����ا إلى أس����واق دول مثل
السعودية ،والعراق ،وقطر ،وليبيا ،والسودان.
ورأى أن العامل السياس����ي يمثل أحد األس����باب وراء
ضآلة حجم التبادل التجاري بين فلسطين واألردن ،منوها
بالمقابل إلى أن أحد األسباب قد تكون قلة المعارض.
وأشار هيثم عرمي ،مدير شركة “ألف باء للتجميل”،
إل����ى أن الش����ركة تأمل ف����ي أن يتيح المع����رض المجال
لتمكين الشركة من تسويق منتجاتها هنا.
وأض����اف عرمي :عمر ش����ركتنا  6أعوام ،وهي مختصة
بمواد التجميل ،التي تسوق بشكل عام في األردن.

وأثنى نادر أبو شمس����ية ،وكيل ش����ركة “أهل الخبرة
للطوبار والس����قايل” على المعرض ،مش����يرا إلى مشاركة
الشركة للمرة األولى في فعالياته.
وتعود نش����أة الش����ركة إل����ى الع����ام  ،2011وتصدر
منتجاتها إلى دول الخليج.
وأوضح أبو شمس����ية أن الش����ركة تتطل����ع إلى تعزيز
حضورها أكثر فأكثر في السوق الفلسطينية.
وعبر محمد س����لطان ،وكيل ش����ركة “السماح لصناعة
الجوارب” ،عن سعادته بالمشاركة في المعرض ،الفتا إلى
أن الشركة باألصل سورية ،لكنها انتقلت إلى األردن قبل
نحو عام .وقال سلطان :إن إقامة مثل هكذا معارض خطوة
مهمة ،للتعريف بالمنتجات المختلفة.

وكيل غزه  :شركة نايف ابو علبه واخوانه لالطارات  -شارع صالح الدين  -دخلة بيت حانون
جوال 0 5 9 9 7 1 8 2 0 9
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هاشم :تنظيم المعرض في نابلس يمثل انجازا اقتصاديا عربيا كبيرا
نابلس – أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم ،أن تنظيم
النس���خة الثانية من معرض «الصناعات والمنتجات األردنية» في نابلس،
يمث���ل إنجازا اقتصاديا عربيا عظيما ،معربا عن أمله في أن يتحول تنظيم
المعرض إلى تقليد سنوي يتجسد على أرض فلسطين.
وأشار هاش���م ،إلى تطلعه إلى إقامة معرض للصناعات الفلسطينية
آفاق ارحب من
قريبا في العاصمة األردنية عمان ،بغية االنطالق سويا في ٍ
العمل االقتصادي المشترك.
وأض���اف :إن المعرض ّ
يجس���د الق���درات واإلب���داع الصناعي االردني
ً
ّ
بأبهى صوره ،الذي يش���كل محط���ة للترويج لإلب���داع واالنتاج الصناعي
االردني المميز ،وقد جاءت الشراكة مع غرفة صناعة عمان في تنظيم هذا
المعرض ،انس���جامًا مع العالقات االردنية الفلس���طنية الثنائية المميزة،
والعالقات األخوي���ة العميقة التي تربطنا معا ،بما يدعم كافة التوجهات
والسياس���ات التي تضعها قيادة البلدين ،ممثلة بالرئيس محمود عباس
(اب���و مازن) وأخي���ه الملك عبد الله الثاني بن الحس���ين ،ورئيس الوزراء د.
رام���ي الحمد الل���ه  ،ةرئيس ال���وزراء األردني د .عبد الله النس���ور لتوطيد
العالقات االقتصادية ،وترسيخها والنهوض بها لتعزيز التبادل التجاري
المش���ترك ،وترويجا للصناعات والمنتجات االردنية المميزة في الس���وق
الفلسطينية ،واطالع التاجر والمستهلك على جودة منتجاتها المتنوعة.

ّ
المنص���ة المتعارف عليها عالميا اللتقاء
وقال :ان هذه المعارض هي
رجال االعم���ال والتجار  ،B2Bمن اجل انجاز اعماله���م االقتصادية ،وعقد
الصفقات والحصول على ال���وكاالت التجارية وصوال الى تحقيق االهداف
المشتركة.
واستدرك :نأمل أن يسفر المعرض عما نتمناه نحن أبناء القطاع الخاص
في البلدين الشقيقين ،باعتبار ان التنمية االقتصادية واالجتماعية جهد
مش���ترك في ظل االوضاع التي تعيش���ها منطقتن���ا العربية ،على امل ان
يتم رفع منس���وب التبادل التج���اري ،من خالل بناء ش���راكات اقتصادية
فلس���طينية  -اردنية ،بم���ا يخفف من اعتمادنا عل���ى اقتصادات خارجية
أخرى ،وكس���ر التبعية والهيمنة االقتصادية للسوق اإلسرائيلية ،ونأمل
ان يش���كل هذا المعرض قاعدة جدي���دة لالنطالق نحو عالقات اقتصادية
مزدهرة وناجحة في المستقبل القريب بين فلسطين واألردن.
وأثن���ى على مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس ،ووزيرة االقتصاد
الوطني عبير عودة ،ووزيرة التجارة والصناعة والتموين األردنية مها العلي،
إضافة إلى رئيس وأعضاء مجلس ادارة غرفة صناعة ّ
عمان ،إضافة إلى كافة
مؤسسات نابلس ،خاصة البلدية والمحافظة ،والشرطة ،ومختلف الشركات
الت���ي س���اهمت في إنجاح ه���ذا الح���دث ،خاصة ش���ركتي “ايفنتيف”
و”التميمي للمعارض” ،عالوة على الشركات المشاركة ،وزوار المعرض.
السيد عمر هاشم

أعلنت عن دخول منتجاتها السوق الفلسطينية

“بن العميد –األردن” تشارك بجناح
مميز في معرض الصناعات األردنية

ل
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نابلس  -شاركت شركة “بن العميد – األردن” ،في
فعاليات معرض الصناعات والمنتجات األردنية ،الذي
يختتم اليوم ،في نابلس ،عبر جناح مميز.
وعمد طاقم الشركة ،إلى التعريف بها ،ومنتجاتها
من البن ،الفريدة بأنواعها العديدة.
وعب���رت الش���ركة عن س���عادتها للمش���اركة في
المعرض ،مشيرة إلى أهميته على مختلف الصعد.
وأعلن���ت لمناس���بة المعرض ،عن دخ���ول منتجات
«بن العميد» الى اس���واق فلس���طين ،من خالل الوكيل
الحص���ري المتمثل ف���ي ش���ركة «الدفة لالس���تيراد

والتصدير» ،التي س���تتولى عملية توزيعها في كافة
أنحاء البالد.
وتمتل���ك «بن العمي���د» اس���تراتيجية إقليمية ،ال
ترتكز فقط على تنويع محفظة منتجاتها ذات الجودة
العالية ،بل تتعداها لتشمل تكريس انتشار واسع لها
جغرافيا ،عبر ش���بكة موزعيها المنتشرة خارج المملكة
األردنية ،وتحديدا في كل من الواليات المتحدة ،وكندا،
والبحرين ،والس���عودية ،ومصر ،وليبيا،والعراقُ ،
وعمان،
والسويد ،وهولندا ،واستراليا ،ونيوزيلندا ،مضافا إليها
اآلن سوق فلسطين.

Free
De
liv
e

نابلس  -رفيديا
مكة مول  -الطابق األول

09 238 3330
0598 888841
fb.com/noshacafe
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أبو صالحة يشيد بنجاح المعرض
ويطالب بتعزيز التعاون االقتصادي بين فلسطين واألردن
نابلس  -ش���اد قاسم أبو صالحة ،عضو مجلس ادارة غرفة صناعة عمان،
بنجاح معرض الصناعات والمنتجات األردنية.
وقال :إن هذا النجاح ينبغي أن يشكل رافدا لالقتصاد الفلسطيني ،من
اجل النهوض به ،رغم ما يتعرض له من االحتالل والقيود التي يفرضها.
وتاب���ع :األردن وفلس���طين يعتب���ران النجاح مدخ�ل�ا لتعميق العالقة
بينهم���ا ،ومد ش���رايين التطور واالزده���ار خدمة لمصلح���ة االقتصادين
الفلسطيني واألردني.
وأضاف :إن إقامة هذا المعرض ،يعد تحديا تم تحقيقه بفضل اإلصرار
على النجاح وتحقيق الهدف السامي من ورائه.
وتاب���ع «لقد جئناكم لنقول إن الصناع���ات األردنية قبلت التحدي ،وها
ه���ي بالفعل تقيم هذا المعرض ،لتكون رس���الة إن الهدف قد تحقق ،وال
يمكن التراجع عنه ،ألنه يحقق الكثير للش���عبين األردني والفلس���طيني
فكالهما توأم لبعضهما البعض».
ومضى قائال :س���يكون هذا المعرض بداية لسلسلة أنشطة وفعاليات
تنطلق من نابلس (دمش���ق الصغرى) ،والعاصمة االقتصادية لفلسطين،
لتحط رحالها في كافة بقاع ارض فلسطين الحبيبة».
ونوه أبو صالح���ة إلى الزخم الكبير الذي حظي به المعرض ،مضيفا «إن

تحديد الهدف وبلورته بشكل جيد ،ومتمكن يؤدي إلى نجاح باهر ،كما أن
تضافر الجهود والعمل المش���ترك خاصة في المجاالت االقتصادية ،يعد
مقوما مهما في تقوية العالقات المشتركة».
وش���دد على أن الصناعات األردنية حققت نجاح���ات كبيرة في اآلونة
األخيرة ،وأضح���ت تضاهي الكثير من البل���دان ،بالتالي لم تعد محصورة
داخل المملكة ،بل اخترقت األسواق العربية وغيرها ،بفضل الجهود التي
تبذلها غرفتي صناعة عمان واألردن ،والدعم الرس���مي ،ما جعلها نموذجا
للنجاحات في دول العالم الثالث.
وأشار إلى وحدة المصير المشترك بين الشعبين األردني والفلسطيني
في كافة المسارات السياسية واالقتصادية والثقافية.
ورك���ز على أهمية مواصل���ة تنظيم الفعاليات المش���تركة خاصة في
المجالين الصناعي والتجاري.
ودعا الى ترتيب لقاءات وزيارات مش���تركة لتعميق الصالت والتعاون
المشترك ،والعمل على نقل الخبرات وتعزيز التعاون االقتصادي في كافة
المجاالت ،وعقد مؤتمرات أكاديمية وورش���ات عمل ،وندوات لبحث الواقع
االقتصادي ،وسبل التطوير المشترك.
قاسم ابو صالحة

خالل حفل عشاء برعاية بنك القدس

شخصيات فلسطينية وأردنية تشيد بعقد المعرض
نابلس  -أش���ادت شخصيات أردنية وفلس���طينية بارزة ،بعقد معرض
الصناع���ات والمنتج���ات األردنية  2016في نابل���س ،معتبرين إياه إنجازا
مهما خاصة لجهة كسر للحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك خالل حفل عشاء ،نظم في قاعات «القلعة» في نابلس ،برعاية
بنك القدس.
وفي هذا الس���ياق ،عبرت مها العلي وزيرة الصناعة والتجارة والتموين
األردنية ،عن سعادتها بزيارة نابلس ،والمشاركة في عدد كبير من اللقاءات
التي تمت على هامش المعرض.
وأش���ادت بكافة المؤسس���ات والش���ركات التي س���اهمت في اخراج
المعرض بأفضل صورة إلى حيز النور.
وقالت :المعرض س���يعزز التعاون بين الجانبين األردني والفلسطيني
في المجاالت االقتصادية ،داعية الى مزيد من تعزيز الجهود المش���تركة
لتعزيز التبادل االقتصادي.
وقال عمر هاشم ،رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس :إن غرفتي صناعة
عم���ان واألردن ،والغرفة التجارية والصناعي���ة في نابلس عملوا معا إلقامة
المعرض ،الذي توج باالفتتاح الرسمي والحضور الكبير الدال على التعاون
المشترك.
وقال :إن اقامة المعرض توفر األرضية المالئمة لعقد صفقات مشتركة،
وزيادة حجم التبادل التجاري بين السوقين الفلسطينية واالردنية.
وأش���ار هاشم إلى أن  140ش���ركة أردنية قدمت طلبات للحصول على
تصاريح من الجانب اإلسرائيلي للمشاركة في المعرض ،مشيرا إلى أنه تم
اس���تصدار  64تصريحا فقط ،بينما وعد الجانب اإلس���رائيلي بإصدار عدد
آخر من التصاريح ،لكنه لم يفعل.
وقال :إننا معنيون بكس���ر التبعية لالقتصاد والهيمنة اإلس���رائيلية،
والتوجه إلى الحاضنة العربية.
م���ن جانبها ،قالت عنان األتيرة نائب محافظ نابلس :إن أن يوم افتتاح

جانب من الحفل

للمعرض ،كان عرسا فلس���طينيا وأردنيا بامتياز لفلسطين خاصة نابلس،
حتى تعود المدينة كطائر الفينيق ،ويتطور اقتصادها ،وتتعزز العالقات
مع المحيط العربي عبر بوابة األردن.
ولفتت إل���ى ضرورة أن يك���ون المنتج العربي ه���و البديل للمنتجات
اإلسرائيلية ،مضيفة «إن المنتج الفلسطيني يجب ان يوضع على مستوى
المنتج األردني».
وألقى عدنان غيث نائب رئيس غرفة صناعة عمان كلمة ،أش���اد فيها
بإقامة المعرض في نابلس ،والتكاتف والعمل المش���ترك بين غرفة تجارة
وصناعة نابلس وغرفة صناعة عمان ،ما أثمر عن فعاليات مشتركة ستعزز
العالقات المستقبلية.

م���ن جانب���ه ،وجه عدنان اب���و الراغب من غرفة صناعة األردن ،الش���كر
لكاف���ة الجهات الت���ي انجحت إقامة المعرض ،معتبرا أنه سيس���اهم في
تعزيز الصالت االقتصادية المش���تركة ،وزيادة التبادل التجاري والتعاون
المشترك لمصلحة الشعبين.
وقال س���ميح صبيح المدير العام لبنك القدس :إن نابلس منارة للعلم
والتجارة واالقتصاد ،وإن البنك سعيد لدعم كافة جهود استقدام صناعات
ومنتجات أردنية لألسواق الفلسطينية.
وعبر عن أمله في تنامي مس���توى التعاون والتنسيق المشترك لصالح
اقتصادي كال البلدين ،داعيا المسؤولين في كال البلدين إلى إيالء االقتصاد
والتجارة اهتماما أكبر..
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«االحصاء» يشرع بتنفيذ سلسلة «الدورة الـ  »21منها

عوض :المسوح االقتصادية ستساهم في بناء
منظومة الحسابات القومية
رام الله – أعلنت رئيسة الجهاز المركزي لالحصاء
عال عوض ،عن شروع الباحثين الميدانيين التابعين
لـ «االحص����اء» ،مؤخرا ،ولم����دة أربعة أش����هر ،بجمع
البيانات من الميدان للدورة الواحدة والعش����رين من
سلسلة المس����وح االقتصادية ،التي ستوفر بيانات
إحصائية ،فيما يتعلق بأهم القطاعات االقتصادية
وتحديدا الصناعة ،والتج����ارة الداخلية ،والخدمات،
ومقاولي اإلنش����اءات ،والنقل والتخزين ،واالتصاالت
والمعلومات» ،والتي س����تغطي بيانات العام ،2015
ويتم م����ن خاللها جم����ع البيان����ات اإلحصائية عن
أعداد المؤسسات ،وأعداد المشتغلين ،وتعويضات
العاملي����ن ،واإلنت����اج ،وإجمالي القيم����ة المضافة،
واالس����تهالك الوسيط ،والتكوين الرأسمالي الثابت
اإلجمالي.
وقال����ت في تصريح����ات صحافي����ة :تعتبر هذه
البيانات القاعدة األساسية التي ال يمكن االستغناء
عنه����ا ،ف����ي بن����اء منظوم����ة الحس����ابات القومية
لفلس����طين ،إضاف����ة إلى توفير الم����ادة اإلحصائية
للمخططين والمهتمي����ن ،والدارس����ين والباحثين
باالقتصاد الفلسطيني.
ونوهت ع����وض ،إلى «أن اإلحصاء الفلس����طيني،
انته����ى من تدري����ب الفري����ق الميدان����ي المكلف
بتنفي����ذ ال����دورة الواحدة والعش����رون من سلس����لة
المسوح االقتصادية في فلس����طين ،وذلك بهدف
تطوي����ر معرفة الباحث الميدان����ي لمختلف عناصر
العمل الميداني ،إضافة إلى كيفية التعامل الفني
مع االستمارة».
وقالت :إن سلسلة المس����وح االقتصادية للدورة
الواحدة والعش����رون ،ستش����مل المس����ح الصناعي
الذي يغطي أنش����طة التعدين واستغالل المحاجر،
وأنش����طة الصناعة التحويلية ،وأنش����طة إمدادات
الكهرباء والغاز والمياه.
واستدركت :بالنسبة إلى مس����ح الخدمات ،فإنه
يغط����ي جميع أنش����طة الخدم����ات الهادف����ة وغير
الهادف����ة للربح وهي أنش����طة الفن����ادق والمطاعم،
واألنش����طة العقارية واإليجارية ،والتعليم ،والصحة
والعم����ل االجتماعي ،وأنش����طة الخدمة االجتماعية
والشخصية ،والهيئات التي ال تهدف إلى الربح.
وبالنسبة إلى مسح التجارة الداخلية ،أوضحت أنه
يغطي أنش����طة بيع وصيانة وإصالح المركبات ذات
المحركات ،والدراجات النارية ،وبيع وقود السيارات
بالجملة والتجزئة ،إضافة إلى أنشطة تجارة الجملة،
وأنشطة تجارة التجزئة .وبالنسبة إلى مسح مقاولي
اإلنش����اءات ،بينت أنه يغطي أنشطة إعداد الموقع،
وبناء المنشآت ،والتركيبات في المباني ،وتشطيب
المباني ،وتأجير معدات البناء والهدم مع مشغل.
وبخصوص مسح النقل والتخزين ،ذكرت عوض

أنه يغطي أنش����طة النقل البري ،واألنشطة الداعمة
والمساعدة والبريد.
وحول مس����ح االتص����االت والمعلوم����ات ،لفتت
إلى أنه يغطي أنشطة النش����ر ،وأنشطة الحاسوب،
وأنش����طة االتصاالت الس����لكية والالسلكية ،إضافة
إلى أنشطة اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني.
وقالت عوض :إن سلس����لة المسوح االقتصادية،
تعتبر بمثاب����ة الركيزة األساس����ية لبن����اء منظومة
الحس����ابات القومي����ة ف����ي فلس����طين ،إضافة إلى
أهميتها بحد ذاتها كقاعدة بيانات عن األنش����طة
االقتصادية المختلف����ة ،ومن موقع الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلس����طيني ومس����ؤولياته التاريخية عن
إصدار الرقم اإلحصائي الرس����مي الفلس����طيني ،أن
يواصل تنفيذ سلسلة المسوح االقتصادية كل عام
بصفة دورية.
وأشارت إلى أن كافة البيانات التي سيتم جمعها
من سلس����لة المس����وح االقتصادية ه����ي ألغراض
إحصائي����ة فقط ،وأن نش����ر البيان����ات والمعلومات
سيكون من خالل جداول إحصائية إجمالية.

ومضت عوض قائلة :البيانات الفردية س����تبقى
س����رية عمال بأح����كام قان����ون اإلحص����اءات العامة
الفلسطيني لعام  .2000وأردفت :إن جميع موظفي
جهاز اإلحصاء العاملين في الميدان ،يحملون بطاقة
عمل صادرة عن االحصاء الفلس����طيني ،لذا نرجو من
جميع أصحاب المؤسس����ات االقتصادية ،التأكد من
بطاقة الباحث أو الباحثة قبل التجاوب معه ،أو معها.

واعتبرت عوض« ،أن التع����اون مع «اإلحصاء» في
تنفيذ هذه السلس����لة من المسوح االقتصادية هو
الضمانة األساس����ية لنجاح مس����يرتنا اإلحصائية،
التي هي في مصلحتنا جميعًا ،لما توفره من بيانات
علمي����ة موثوقة عن اقتصادنا ،أله����داف التخطيط
والبحث والدراس����ة ،وبما يكفل المس����اهمة في بناء
االقتصاد وتطويره».

تقام فيها  5-3معارض سنويا

مجموعة «القلعة» تفرض نفسها في مجال
استضافة فعاليات ومناسبات متعددة
نابلس – اس���تضافت قاعات مجموع���ة «القلعة»،
فعاليات مع���رض الصناع���ات والمنتج���ات األردنية
 ،201ونظمته غرفة صناعة عمان ،بالش���راكة مع غرفة
تجارة وصناع���ة نابلس ،تحت رعاي���ة وزيرة االقتصاد
الوطني عبير عودة ،ووزيرة الصناعة والتجارة والتموين
األردنية مها العلي.
ودأبت المجموعة على استضافة فعاليات متنوعة
من مؤتم���رات ،وندوات ،وورش���ات عم���ل ،وغيرها ،ما
جعله���ا مقصدا للكثيرين إلقامة األنش���طة المختلفة
بما في ذلك حفالت األعراس.
وذكر عزام السلعوس المدير التنفيذي للمجموعة،
أن تنظي���م فعاليات المعرض ف���ي قاعات المجموعة،
يعني الش���يء الكثير بالنسبة إليه ،ويجسد النجاحات
التي تواصل «القلعة» تحقيقها.
وقال السلعوس :إن تنظيم حدث بهذا الحجم في
قاع���ات المجموعة مصدر فخر كبير ،وهو انجاز ذو طابع
معنوي أكثر منه مادي.

ورأى أن أحد مزايا المعرض ،دوره في تحريك عجلة
االقتص���اد المحلي في نابلس ،الفتا إلى أن األخيرة من
المدن التي تمثل زي���ارات اآلخرين إليها مصدر دخل
مهم بالنسبة إليها.
وخصصت المجموعة قاعتين احداهما داخلية تبلغ
مس���احتها  600متر الس���تضافة جانب من الشركات
العارض���ة ،عدا قاع���ة خارجية كبي���رة مالصقة لألولى،
ومساحتها  750مترا.
وأنشئ المكان الذي توجد فيه القاعات قبل ثمانية
أعوام وفق الس���لعوس ،الذي أش���ار إل���ى فخره لوجود
مؤسس���ات وشركات فلس���طينية قادرة تنظيم حدث
اقتصادي بارز مثل المعرض.
وتستضيف «القلعة» عموما ،فعاليات متنوعة ،من
ضمنها مؤتمر للقنصليات أقيم فيها العام الماضي.
كما اس���تضافت قبل ثالثة أع���وام معرض لألثاث
نظمته غرفة تجارة وصناعة نابلس ،عدا معرض نظمه
مركز العمل التنموي «معا».

وتتك���ون المجموع���ة عموم���ا ،م���ن قاع���ات أفراح
ومناس���بات ،وفندق صغي���ر ،اضافة إلى سلس���لة من
المطاعم.
وذكر السلعسوس ،أن قاعات المجموعة تستضيف
سنويا ،نحو  5-3معارض ،و 60-40ورشة عمل واجتماع،
اضافة إلى نحو  300حفلة أفراح «عرس».
ويعد من الالف���ت في تجربة «القلعة» توفيرها عدا
كاف���ة متطلبات زوارها ،نوعين م���ن التأمين ،يغطيان
مرتاديها من أي مخاطر.
وحول ذلك قال السلعوس :ال أحد يعلم ماذا يمكن
أن يحدث ،لكن من واجبنا أن نحافظ على حياة ومصالح
زبائننا ،من هنا لدينا تأمي���ن خاص بالزوار ،عالوة على
تأمين مسؤولية مدنية ضد الغير.
وأضاف :إن توفر مث���ل هكذا تأمينات يمثل واجبا
بالنس���بة إلينا ،رغ���م أن الكثيرين مم���ن يعملون في
مجالنا ذاته ،ال يحبذون فعل األمر نفسه.
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بعد نحو خمسة عقود على استشهاد والده

مواطن أردني يتمكن من زيارة ضريح والده في نابلس:
فلسطين تستحق التضحية بكل شيء
نابلس – لم يستطيع المواطن فواز عبد الكريم العزام ( 55عاما) من
قرية “قم” في محافظة اربد ش���مال األردن ،أن يكبح جماح دموعه التي
انهمرت وهو يتحدث عن زيارته للمرة األولى ،لضريح والده الش���هيد،
وقض���ى في معركة جرت عند المدخل الغربي لنابلس ،وتحديدا بالقرب
من مخيم “عين بيت الماء” العام .1967
وانتظر العزام ،نحو خمسة عقود ،ليحقق حلمه في زيارة ضريح والده
الش���هيد ،بعدما باءت كافة محاوالته لزيارة فلس���طين بالفشل ،خالل
الفترة الماضية ،بفعل االجراءات اإلسرائيلية.
ويق���ول العزام :ال أع���رف إذا ما كان علي أن أف���رح أو أحزن ،لكن في
النهاية فإن والدي عشق فلسطين ،وآثر االستشهاد في سبيلها وعلى
ثراها.
ويضيف :قبل أن يتوجه والدي إلى فلسطين ،حيث استشهد ،كان
في اجازة ،لكنه اختار أن يذهب إلى فلسطين للدفاع عنها.
وتعتبر قصة الشهيد عبد الكريم جدعان العزام ،معروفة للكثيرين
في نابلس ممن عاصروا النكس���ة ،حيث يتذكرون الدبابة األردنية التي
ظل أفرادها يقاتلون حتى الرمق األخير.
ولم يخف العزام تطلعه إلى إبداء مزيد من االهتمام بالضريح ،الذي

أش���ار إلى اهتمام اللجنة الش���عبية في المخيم به ،لكنه رأى أنه ال بد من
تحسين واقع الضريح.
ويقول :زيارتي للضريح لم تكن حدثا سهال ،لكنني أؤمن أن فلسطين
تستحق التضحية بكل شيء في سبيلها.
ويلفت العزام ،إلى أن حياته وأس���رته لم تكن يسيرة في غياب والده،
ال���ذي فارق الحياة بينما كان هو في الخامس���ة من عم���ره ،بينما كان عمر
احدى شقيقاته ثالثة أشهر.
ويق���ول :وال���دي مناض���ل حقيق���ي ،وال أدل على ذلك من تس���ميته
شقيقتي كفاح ،ونضال.
ويعم���ل العزام ،في المجلس األعلى للش���باب ف���ي األردن ،ولم يخف
س���عادته لزيارة فلس���طين للمرة األولى ،في اطار مش���اركته ووفد أردني
كبير ضمن فعاليات معرض الصناعات والمنتجات األردنية ،الذي انطلق
فعالياته في نابلس ،أمس.
وحول ذلك يقول :إقامة المعرض في نابلس مسألة في غاية األهمية،
لي���س ألس���باب اقتصادية فحس���ب ،بل ولجه���ة تعزي���ز التواصل بين
الشعبين.
ويتاب���ع :هناك الكثير مما نس���معه عن األوضاع هن���ا ،لكن بالتأكيد

مشاهدة األمور على حقيقتها على األرض ،يختلف كثيرا عما يمكن أن
نراه أو نس���معه خاصة عبر وسائل اإلعالم المختلفة .ويضيف :يجب أن
تكون هناك فعاليات مشتركة ذات طابع شعبي على الدوام.

