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خالل مؤتمر دولي نظمته جامعة "خضوري"

رام الله :توصية بتأسيس منتدى خاص لألمن الغذائي في فلسطين
رام الل����ه " -األي����ام" :أوصى خبراء
وأكاديمي����ون وصن����اع ق����رار ف����ي
مج����ال األم����ن الغذائي بتأس����يس
منت����دى خاص لألم����ن الغذائي في
فلسطين ،يتش����كل من مستشارين
وأكاديميين وصناع قرار ومزارعين،
وال����ى اطالق برنام����ج اعالمي (مرئي
ومس����موع) توعوي م����ن قبل جامعة
فلس����طين التقني����ة ح����ول االم����ن
الغذائي ،وإطالق جائزة ألفضل بحث
علمي في االمن الغذائي.
وأكد هؤالء في ختام مؤتمر دولي
ح����ول االمن الغذائي في فلس����طين
نظمت����ه ،أم����س ،جامعة فلس����طين
التقني����ة "خض����وري" ف����ي فن����دق
الميليني����وم – رام الله ،اهمية ربط
الجامعات وكلي����ات الزراعة بهيئات
استش����ارية من القط����اع الخاص من
ذوي الخب����رة الميداني����ة م����ن اجل
توجيه الخطط الدراس����ية الس����يما
الدراس����ات العلي����ا لضم����ان تن����وع
االنتاج وتوليد الدخل لغايات االمن
الغذائي.
وش����ددوا عل����ى ض����رورة ف����رض
اس����تراتيجية وطني����ة للمي����اه في
ظل ش����ح الموارد الطبيعية الس����يما
الماء ،بحيث تضم����ن توفر مياه من
الناحي����ة الكمية والنوعي����ة كافية
للش����رب والزراعة االقتصادية والى
دعم المش����اريع الزراعية الصغيرة
والمتوسطة في الريف الفلسطيني.
كما اوصوا بضرورة وجود استثمار
وطني وجذب دولي للبحوث الزراعية
التنموي����ة والتركيز عل����ى موضوع
حف����ظ الس��ل�االت والمحاصيل ذات
الجدوى االقتصادية.
وش����ارك ف����ي المؤتم����ر نخبة من
الخبراء واألكاديميين وصناع القرار
في مج����ال األم����ن الغذائ����ي وعدد
م����ن الباحثي����ن والمهتمين بهدف
تحديد واقع االنتاج الزراعي بشقيه
النبات����ي والحيوان����ي ومس����تقبل
نمو ه����ذا القطاع الرئيس����ي باتجاه
تحقيق االمن الغذائي واس����تعراض
التحدي����ات الت����ي تواجه����ه ف����ي
فلسطين.
وفي الكلم����ة االفتتاحية للمؤتمر،
أوض����ح رئي����س جامعة فلس����طين
التقنية – خضوري د .مروان عورتاني
أن قي����ام الجامع����ة بتنظي����م ه����ذا
المؤتم����ر يأتي في إطار مس����ؤولية
الجامعة الطبيعية كرافعة للتنمية
المس����تدامة وكدعامة أساسية في
بن����اء دولة فلس����طين العتيدة وفي
تعزي����ز مرتكزاته����ا االقتصادي����ة
والتكنولوجية والمعرفية.
وبي����ن عورتان����ي أن موضوع����ة
األم����ن الغذائي هي مس����ألة بينية
بطبيعتها وهي تتقاطع بش����كل أو

من كل مستويات القرار.

الجلسة األولى

جانب من المؤتمر.

بآخر مع قطاعات الجغرافيا السياسية
والمياه والبيئة واالقتصاد والصناعة
والزراعة والصح����ة والتعليم وغيرها
وهي توفر فرصًا سانحة لتعاون تلك
القطاع����ات وتكامله����ا لتعزيز األمن
الغذائي لمختلف ش����رائح الش����عب
الفلسطيني.
وأضاف :إن األمن الغذائي يش����كل
مس����وغا طبيعيا الس����تحداث برامج
أكاديمية مش����تركة تس����اهم فيها
كلي����ات أكاديمي����ة ومراك����ز بحثية
مختلف����ة ،والت����ي ب����دأت م����ن خالل
قيام الجامعة بالتعاون مع جامعات
ش����قيقة بتطوير برنامج مش����تركة
للدراس����ات العلي����ا ح����ول التصنيع
الغذائ����ي واألمن الغذائ����ي وإطالق
حمل����ة الريادة الخض����راء وباالضافة
الى اطالق جائزة ألفضل بحث علمي
في المجال.
وشدد عورتاني على ضرورة تجذير
وتعزيز ثقاف����ة الريادة الخضراء في
صف����وف طلبة وخريج����ي الجامعات
الفلس����طينية كونها تس����اهم في
تعمي����ق انتمائه����م إل����ى وطنهم
والتصاقهم بأرضهم وتجعل منهم
ش����ركاء فاعلين في صياغة مستقبل
أكثر أمنا ومنعة.
وأوض����ح أن االحتالل اإلس����رائيلي
يه����دد االم����ن الغذائ����ي ويق����وض
دعائمه عبر قيام����ه بمصادر ثروات
ومق����درات الش����عب الفلس����طيني
وأرضه وتقطيع أوصاله����ا ،مبينًا ان
تلك التعديات والتحديات لن تزيد
الش����عب الفلس����طيني إال تصميما
وإرادة على العمل معا البتكار طرائق
خالقة للتعاط����ي مع هذه التحديات
الجس����ام الت����ي ته����دد حاض����ره
ومستقبل ابنائه.

المؤتمر يالمس القلق الشعبي
وف����ي كلم����ة ألقاها وكي����ل وزارة
التربية والتعلي����م العالي د .بصري
صال����ح ،ممث��ل�ا لوزي����ر التربي����ة د.

صبري صيدم ،ش����كر فيها الجامعة
والقائمين عل����ى المؤتمر باعتبار ان
تنظي����م مؤتم����ر علمي جول����ة االمن
الغذائي ف����ي فلس����طين وبمحاوره
المختلف����ة أم����ر في غاي����ة االهمية
ويالم����س ف����ي مح����اوره الرئيس����ة
القلق الش����عبي في فلسطين وعدم
ش����عوره باألم����ان تجاه مس����تقبله،
ويوفر القاعدة العلمية والمنطلقات
المس����تقبلية لتحديد السياس����ات
تجاه موضوعة االمن الغذائي.
وأك����د صال����ح ض����رورة العمل على
ضم����ان الوص����ول االم����ن والحر لكل
الم����وارد الفلس����طينية وتفعي����ل
إعمال القانون الدول����ي والمنظمات
ذات العالق����ة باألمن الغائي للوقوف
ام����ام سياس����ات االحت��ل�ال وال����ى
االس����تغالل االمثل للموارد من حيث
استغالل المس����احة والمياه وعيرها
للحفاظ عل����ى االم����ن الغذائي والى
تمكين الم����زارع الفلس����طيني بكل
المستويات.
كما دع����ا صالح ال����ى اهمية وجود
ش����راكة واعية بين كافة المؤسسات
والش����ركاء م����ن كاف����ة القطاع����ات
لالنخ����راط بجه����د متكام����ل وضمن
سياس����ة وطني����ة واضح����ة تتعلق
بموضوع االم����ن الغذائي وبناء برامج
تغذوية موحدة.

الزراعة ركيزة أساسية
لألمن الغذائي
ب����دوره ،اس����تعرض وكي����ل وزارة
الزراعة المهن����دس عب����د الله لحلوح
 في كلمة مثل فيه����ا وزير الزراعةد.س����فيان س����لطان  -المب����ادرات
العالمي����ة واإلس��ل�امية والعربي����ة
والوطنية في تحقيق االمن الغذائي،
مبينا ان فلس����طين فاعلة في جميع
تل����ك المبادرات وتعمل على تحقيق
جميع اهدافها.
وبي����ن أن الزراعة كان����ت وما زالت
وس����تبقى الركي����زة االساس����ية

لالقتصاد الفلس����طيني والى ضمان
االمن الغذائ����ي ،ومصدر دخل ألكثر
من  180الف عائلة فلس����طينية وهو
ام����ر يؤكد أن����ه لن يك����ون هناك أي
تنمي����ة حقيقية ما ل����م يكن هناك
نهوض في القطاع الزراعية.
وتح����دث لحل����وح ع����ن التحديات
التي تواج����ه الزراعة بقول����ه :ما زال
االحتالل ه����و العقبة الرئيس����ة في
تقوي����ض عملية التنمي����ة (حصاره
وس����يطرته على االراضي واستمراره
في اجراءاته على التوسع) ،وال يمكن
تحقي����ق تنمية حقيقي����ة دون زوال
االحتالل.
وبي����ن ان وزارة الزراع����ة تحم����ل
رؤية مس����تقبلية نحو ايج����اد زراعة
مس����تدامة وذات جدوى قادرة على
تمكين المزارعي����ن على تحقيق ربح
معقول وتمكنه م����ن العيش بحياة
كريمة تزي����د من التصاق����ه بأرضه
عب����ر التركيز على زي����ادة االنتاجية
واإلنتاج.
وأوض����ح ان الحكوم����ة قامت بعدة
خطوات تهدف الى زيادة االستثمار
في القط����اع الزراعي وتع����زز صمود
المزارع وتمس����كه بأرضه عبر إنشاء
صندوق المخاطر وإنش����اء الصندوق
الفلس����طيني لإلق����راض الزراع����ي
وإعف����اء المزارعين من ضريبة الدخل
وتعدي����ل القانون واتخ����اذ عقوبات
بحق متجاوزي القانون ويحدون دون
تمكين المزارعين.

األمن الغذائي أولوية حيوية
وفي ه����ذا الس����ياق ،بي����ن رئيس
المؤتمر االس����تاذ الزائر في جامعة
فلس����طين التقني����ة د .س����ميح ابو
بك����ر أن تحقي����ق االم����ن الغذائ����ي
بأبعاده االربع����ة (اإلتاحة ،الوصول،
االستخدام ،الثبات) سواء أكان ذلك
باإلنتاج الغذائي المباشر أم القدرة
المالية على اس����تيراده ،تعد اولوية
حيوية للدول وتحظى باهتمام بالغ

وتخلل���ت المؤتم���ر مجموع���ة من
األبح���اث واألوراق العلمية فتضمنت
الجلس���ة األولى التي ترأسها الخبير
الزراع���ي د .عب���د الل���ه غ���رة عرض
ومناقشة عدد من األبحاث ،حيث قدم
لحلوح ورقة بعن���وان اإلنتاج الزراعي
في فلسطين والطموح لألمن الغذائي،
ومن سلطة المياه الفلسطينية قدم
المهندس يوس���ف عواي���ص ورقة
عن واقع وتحدي���ات قطاع المياه في
فلسطين ،وقدم رئيس هيئة مقاومة
الجدار واالستيطان المهندس وليد
عس���اف ورقة حول األم���ن الغذائي
ف���ي فلس���طين وتحدي���ات الجدار
واالس���تيطان ،ومن منظم���ة األغذية
والزراعة " "FAOقدم د .بيرو توماسو
بي���ري ورق���ة تناولت انع���دام األمن
الغذائي في فلس���طين ،وقدم وزير
الزراعة الس���ابق د .إس���ماعيل دعيق
ورقة حول األهمية الزراعية لمناطق
األغوار واألمن الغذائي.

جانب من حفل االفتتاح.

الت���ي يتبعها البن���ك ،متمنيا له مزيدا
من النجاح.
كم���ا اس���تذكر نش���أة س���لطة النقد
العام  ،1995وجانب���ا من التطورات التي
شهدتها ،مشيرا إلى أنها في المراحل
األخيرة عل���ى طريق التح���ول إلى بنك
مركزي.
وتح���دث عن اإلنج���ازات التي حققها
القط���اع المصرفي ،منوه���ا إلى حيوية

مساهمته في االقتصاد الوطني.
من جهته ،أكد موس���ى ،التزام البنك
بالعمل في فلس���طين ،وتوس���يع نطاق
خدمات���ه وحض���وره فيه���ا ،مبين���ا أن
افتتاح المق���ر االقليمي والفرع ،بمثابة
رس���الة تعكس إيم���ان إدارة البنك في
األردن بالس���وق الفلس���طينية ،وجدوى
االستثمار فيها.
وأش���ار إلى أهمية الدور الذي تلعبه

ف���روع البن���ك ف���ي تقدي���م الخدمات
المصرفي���ة ،مش���يرا إلى عناي���ة ادارة
البن���ك بتوفي���ر أفض���ل الخدم���ات
والمنتجات للمواطنين هنا.
وعبر عبد الحليم ،عن س���عادته بزيارة
فلسطين ،مشيرا إلى عناية ادارة البنك
بالمس���اهمة في دفع االقتصاد الوطني
قدما.
ولف���ت إل���ى الترابط بين الش���عبين

الفلسطيني واألردني ،مشددا بالمقابل
عل���ى عروب���ة الق���دس والتش���بث بها
وفلسطين.
وقدم الباشا ،نبذة عن نجاحات البنك،
ومن ضمنه���ا افتتاحه مؤخ���را فرعين
له في كل من بيت س���احور ،وطولكرم،
مش���يرا إلى أن���ه بصدد فت���ح فرعين
آخرين في كل م���ن المنطقة الصناعية
في رام الله ونابلس ،بعد أن حصل على
موافقة س���لطة النقد ،وذلك تكريس���ا
لرؤي���ة البن���ك القائم���ة عل���ى إيصال
خدماته ألوس���ع شريحة من المواطنين
في مختلف المحافظات.
وذكر أن سياس���ة البن���ك تقوم على
زيادة انتش���اره وفروع���ه لتغطي كافة
أرجاء الوطن ،موضحا أنها س���تصل إلى
 20فرعا مع حلول العام .2020
وأش���ار إلى أن الفروع ستكون مزودة
ب���كل ما م���ن ش���أنه ،تيس���ير حصول
المواطنين على أفضل خدمة ،الفتا إلى
أن البنك س���يطلق قريب���ا رزمة خدمات
الكترونية ،بما يشمل "موبايل بانكنغ".
وكان س���بق الفعالية ،قص ش���ريط
االفتتاح.

محللون يرفعون توقعاتهم لسعر النفط العام المقبل بعد تمديد اتفاق "أوبك"
لندن  -رويترز :أظهر اس����تطالع لرويترز نشرت نتائجه ،أمس ،أن
محللي النفط رفعوا توقعاتهم لس����عر الخام في العام المقبل بعد
اتفاق كبار المنتجين على تمديد تخفيضات اإلنتاج.
وقال محللون إن أس����عار النفط س����تجد دعما أيضا في التوترات
السياس����ية بالسعودية وتعطل اإلنتاج في ليبيا ونيجيريا والركود
االقتصادي في فنزويال الذي تسبب في انخفاض إنتاج الخام.
وم����ن المتوقع اآلن أن تس����جل العقود اآلجلة لخ����ام برنت 58.84
دوالر للبرميل في  2018بزيادة أكثر من ثالثة دوالرات عن توقعات
االستطالع السابق الذي أجري في نهاية تشرين األول.
وم����ددت منظمة البل����دان المص����درة للبترول (أوب����ك) ومنتجون
مستقلون بقيادة روسيا في األسبوع الماضي اتفاق خفض اإلنتاج
بمقدار  1.8مليون برميل يوميا حتى نهاية العام المقبل لتصريف
التخمة المستمرة في المعروض.

ولمح����ت المنظم����ة إلى أنها ق����د تنهي االتفاق قب����ل موعده إذا
شهدت الس����وق ارتفاعات محمومة وزادت األسعار أكثر بكثير من
المطلوب.
وقال راهول بريثياني مدير مركز كريسيل لألبحاث "من المتوقع
أن يرس����ل تمديد (أوب����ك) للتخفيضات إش����ارة إيجابية بخصوص
تسريع إعادة التوازن ألسواق النفط".
"من المتوقع أن يكون هناك التزام قوي من (أوبك) ألن اقتصادات
المنظمة ال تزال تعتمد اعتمادا ش����ديدا على إيرادات النفط لس����د
العجز في ميزانياتها وبالتالي تحتاج ألسعار نفط أعلى".
لكن بعض المحللين عبروا عن ش����كوكهم في التزام بعض الدول
من خ����ارج "أوبك" خاصة روس����يا التي تخطط لتوس����يع اإلنتاج من
حقولها النفطية الجديدة.
وقالت دانييال كورس����يني الخبيرة في س����وق السلع األولية لدى

رام الله" :سيدات األعمال" يفتتح المعرض الشتوي
البيرة " -األيام" :افتتح منتدى سيدات األعمال ،أمس ،فعاليات
"المع���رض الش���توي  "2017ويقام على مدار يومي���ن في البيرة،
بمشاركة  80مشاركة من مختلف أنحاء الضفة.
ويشتمل المعرض على منتجات وأعمال يدوية وإكسسوارات،
ومأكوالت فلس���طينية ،وحلويات ،وأزياء ،وصابون ،وس���يراميك،
وتح���ف ،وهداي���ا والع���اب تعليمي���ة ،ولوحات فني���ة ،وتحف،
ومجوهرات ،وغيرها.
وذكرت رئيس���ة المنتدى مها أبو شوش���ة ،أن المنتدى يعمل
منذ تأسيسه العام  ،2006على تنمية روح وثقافة ريادة األعمال
لدى النس���اء ،وتش���جيعهن على البدء وتطوير مبادرات نسائية
ف���ي عالم األعمال .وأضافت :إن المعارض التي ينظمها المنتدى
س���نويا ،تتقاطع مع أهدافه الرامية إل���ى تعزيز وتمكين ريادة
األعمال لدى النس���اء في كافة القطاعات ،إضافة إلى التش���بيك
مع المؤسس���ات والمنظمات المحلية والعالمي���ة ،وإن مثل هذه

المع���ارض التس���ويقية تضيف للنس���اء الكثير م���ن الخبرات،
وتكمنهن من التشبيك مع أسواق جديدة وزيادة دخلهن.
وذكرت المش���اركة ربى عوني ،صاحبة مش���روع "وصل للوحات
الفني���ة"" ،أن المعرض يعتبر منصة مهم���ة للترويج لمنتجاتنا،
ويتيح الفرصة إلبراز قدرات الس���يدات ،والتشبيك مع المجتمع
المحلي والمؤسسات ،وهو بمثابة فرصة كبيرة للتسويق وإثبات
قدرة المرأة ومشاركتها في السوق».
وقالت ديما الطيبي ،وهي صاحبة مش���روع "يا غالي لتنس���يق
الهدايا" ،أن مش���اركتها ف���ي المعرض هي األول���ى من نوعها،
مبينة أن���ه فرصة للتعريف بمنتجاتها ،واس���تمزاج آراء الزبائن
ودراسة احتياجاتهم.
وذك���رت المديرة التنفيذية للمنتدى دعاء وادي ،أن المعارض
المحلي���ة تأتي ثمرة لجه���ود المنتدى لتطوي���ر المنتجات ،عبر
العمل مع خبراء ومصممي أزياء محليين ودوليين.

الجلسة الثانية
وتضمن����ت الجلس����ة الثانية التي
ترأس����ها د .س����ائد الخياط من كلية
الزراعة في خضوري تقديم عدد من
األوراق البحثي����ة المتخصصة فقدم
عن معهد األبحاث التطبيقية "أريج"
المهندس فراس ب����دران ورقة حول
حماية التربة واألم����ن الغذائي في
فلس����طين ،وقدم مدير عام اإلغاثة
الزراعية خليل ش����يحة ورقة تناولت
دور الجمعيات غي����ر الحكومية في
األمن الغذائي الفلس����طيني ،وقدم
الخبي����ر الزراع����ي د .عب����د الله غرة
ورق����ة ح����ول اس����تراتيجيات وقاية
المنت����ج وتحقيق األم����ن الغذائي،
ومن جامع����ة الخليل ،ق����دم د .رزق
بش����ير اس����ليمية ورقة ع����ن التنوع
الحي����وي وقطاع الزيت����ون في األمن
الغذائ����ي الفلس����طيني ،وقدم عن
المركز الدولي للبحوث الزراعية في
المناط����ق الجاف����ة ( )ICARDAورقة
تحدث����ت ع����ن تكنولوجي����ا اإلنتاج
الزراع����ي تح����ت ظ����روف الجف����اف،
واختتم الجلسة مدير مركز خضوري
للبحوث الزراعي����ة د .نواف أبو خلف
بورقة عن تكنولوجيا ما بعد الحصاد.
وعقدت جلس����ة تعقيبية ونقاش
برئاس����ة عمي����د كلي����ة الزراع����ة
د.تحس����ين س����ياعرة ضمت كال من
اس����تاذ االقتصاد الزراعي د.هشام
عورتان����ي وعميد كلي����ة الزراعة في
جامع����ة الق����دس المفتوحة د.معن
ش����قوارة ،باإلضاف����ة ال����ى تكري����م
الباحثين والمشاركين في المؤتمر.

رام الله" "األهلي األردني" يحتفل بافتتاح مقر إدارته اإلقليمية وفرعه في الماصيون
رام الله – س���ائد أبو فرح���ة :احتفل
البن���ك األهلي األردن���ي ،أمس ،في رام
الل���ه ،بافتتاح مقر إدارت���ه اإلقليمية،
وفرعه في حي "المصيون" ،بمش���اركة
محاف���ظ س���لطة النق���د عزام الش���وا،
والرئي���س التنفي���ذي للبن���ك محم���د
موس���ى ،ونائبه د .أحمد عب���د الحليم،
والمدي���ر االقليم���ي لف���روع البنك في
فلسطين عيس���ى الباش���ا ،إضافة إلى
حش���د من ممثلي المؤسس���ات العامة
والخاصة ،والمهتمين.
وف���ي هذا الس���ياق ،أش���اد الش���وا،
بنجاحات البنك ،وحرص مجلس ادارته
عل���ى التواج���د ف���ي واالس���تثمار في
فلسطين ،معتبرا زيارة وفد من المجلس
إل���ى فلس���طين ،وحضوره���م للحفل،
إضاف���ة إل���ى القنصل المص���ري خالد
سامي ،رسالة دعم للشعب الفلسطيني
في ظل الظروف التي يواجهها.
وأش���ار إلى قدرة البن���ك على تجاوز
كاف���ة الصع���اب ،وتحقيق نس���ب نمو
وانتش���ار الفت���ة ،منوه���ا إل���ى عراقة
تاريخه.
وركز على سياس���ة التفرع واالنتشار

جانب من افتتاح المعرض.

إنتيس����ا سان باولو في ميالنو "المفاجأة اإليجابية الرئيسية تشمل
ليبيا ونيجيريا اللتين كانتا معفاتين (من االتفاق) وتخضعان اآلن
لسقف إنتاج".
وهبط إنتاج "أوبك" النفطي في تش����رين الثاني بمقدار  300ألف
برميل يوميا وهو أدنى مس����توى منذ أيار بينما زاد مستوى االلتزام
بتخفيضات اإلنتاج إلى  112بالمئة.
وأظهر االستطالع الذي شمل  30من خبراء االقتصاد والمحللين أن
من المتوقع أن تسجل العقود اآلجلة للخام األميركي في المتوسط
 54.78دوالر للبرمي����ل ف����ي  2018ارتفاعا من توقعات س����ابقة عند
 52.50دوالر للبرميل .وأش����ارت التقديرات إلى أن متوسط خام غرب
تكساس الوسيط سيبلغ  50.65دوالر للبرميل في العام الحالي.
وقال محللون إن آسيا س����تكون محركا مهما لنمو الطلب العالمي
وستسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

جانب من اللقاء.

"غرفة تجارة نابلس" تبحث سبل التعاون
االقتصادي مع سفارة جنوب إفريقيا
نابلس " -األيام" :اس���تقبل رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة نابلس عمر هاش���م ،ظهر أمس ،في مقر الغرفة سفير
جنوب إفريقيا لدى فلسطين أشرف سليمان ،يرافقه وفد مكون
من سكرتاريا القسم السياسي واالقتصادي في السفارة.
وحض���ر اللقاء اعضاء مجلس االدارة حس���ام حجاوي وعثمان
مصلح وسمير قادري وطايل الحواري وبشير حنني ،ومدير عام
الغرفة عصام ابو زيد ،وطاقم العالقات العامة.
وجرى في اللقاء بحث سبل عملية وآفاق التعاون االقتصادي
الثنائي بين الغرفة وس���فارة جنوب افريقيا بما ينعكس على
التبادل االقتصادي بين فلسطين وجنوب افريقيا.
وش���كر هاش���م الوفد على ه���ذه الزيارة للبح���ث في العمل
المشترك ،مشيدًا بالعالقات الثنائية التي تربط بين فلسطين
وجن���وب افريقيا ،وابدى اهتماما بزي���ارة الوفد ،معبرا عن امله
في ان تكون قاعدة لالنط�ل�اق منها نحو فتح آفاق عملية على
الصعيد االقتصادي وفتح االسواق في جنوب افريقيا.
وقال :اننا على استعداد للعمل على كل المقترحات واالفكار
التي تمكننا من تصدير الس���لع والبضائع الفلس���طينية الى
السوق في جنوب افريقيا.
وأضاف :اننا مهتمون بالتنمية الصناعية التي تعتبر عماد
االقتصاد الوطني ،مطالبًا بالتعاون في ارسال وفود اقتصادية
متبادلة للتعرف على االس���واق ف���ي البلدين ،وعقد توأمة بين

مؤسس���ات محافظة نابلس وجنوب افريقيا لتطوير العالقات
االقتصادية والخدمية والتعليمية والثقافية.
من جهته ،عبر س���ليمان عن س���عادته بلق���اء مجلس ادارة
الغرف���ة ،مؤكدا على ه���دف الزيارة المتمث���ل بتقوية اواصر
التعاون الثنائي مع فلسطين.
واشاد بالعالقات التاريخية بين الشعبين في البلدين ،موضحًا
ان "سبب الزيارة هو تعزيز العالقة االقتصادية والتجارية بيننا
لما لذلك من تأثير على رفع قيمة التبادل التجاري".
وشدد على اهمية فتح االبواب مع فلسطين من خالل استيراد
وتصدير السلع الفلسطينية والجنوب افريقية بين البلدين.
واع���رب ع���ن تقدي���ره ل���دور القطاع الخ���اص ف���ي التنمية
واالستثمار ،مطالبًا رجال االعمال باالستثمار في جنوب افريقيا.
وش���رح اعضاء مجلس االدارة في مداخالتهم طبيعة الوضع
االقتصادي في فلس���طين ،وتعزيز المناخ االستثماري محليا،
واهمي���ة العمل المش���ترك مع جن���وب افريقي���ا ،معبرين عن
اهمية ايجاد عالقة مع جنوب افريقيا وخاصة اس���تيراد السلع
الت���ي تحتاجها فلس���طين وتصدي���ر منتجاته���ا الى جنوب
افريقيا ،ومستفس���رين عن التأش���يرات واالقامة للمس���تثمر
وتكلفة نقل البضائع وجودتها واس���عارها ،والجاهزية للعمل
مع السفارة بما يخدم اهداف الغرفة ويصب في خدمة اعضاء
الهيئة العامة.

المشاركون في الورشة.

ورشة عمل في جنين حول التحديات
أمام الخريجين لدخول سوق العمل

جنين-محم���د ب�ل�اص :نظ���م مركز حس���يب الصب���اغ للتميز
بتكنولوجي���ا المعلومات ف���ي الجامعة العربي���ة األميركية ،أول
م���ن أمس ،ورش���ة عم���ل بعن���وان "التحديات في س���وق العمل
الفلسطينية" ،وذلك بالتعاون مع شركة "ترانسيند".
وحضر الورشة ،مدير مركز حسيب الصباغ ،عالء حطاب ،ومدير
عام شركة "ترانسيند" ،المهندس ثائر العيسة ،ومدير الموارد
البشرية في الشركة ،شادي حمادنة.
وأكد حطاب ،أهمية هذه الورش���ة في إط�ل�اع الطلبة على أهم
المه���ارات التي يج���ب أن يمتلكوها خالل التق���دم للعمل في
السوق الفلسطينية.
وأش���اد بدور شركة "ترانس���يند" في تطوير فرص العمل لدى
الطلبة والخريجين ،وأش���ار إلى اتفاقية التعاون التي وقعت بين
الطرفي���ن ومفادها تدري���ب  24طالبا وطالبة س���يتم اختيارهم
حسب معايير تم االتفاق عليها.
بدوره ،أشاد مدير عام شركة "ترانسيند" ،بالدور الذي تقوم به
الجامعة العربية األميركية في تطوير مهارات الطلبة سواء كانوا

على مقاعد الدراسة أو بعد التخرج.
وتطرق العيس���ة إلى أهم المعيقات الت���ي تواجه الخريجين
والطلبة في س���وق العمل ،مؤكدا أهمية صق���ل مهارات الطلبة
وقدراتهم.
وأكد أهمية الريادة واإلبداع كأحد الحلول المطلوبة لمش���كلة
البطالة المتفاقمة في صفوف الشباب ،السيما الخريجين منهم.
م����ن جانب����ه ،تط����رق مدي����ر الم����وارد البش����رية في ش����ركة
"ترانسيند" ،إلى أهم النقاط التي يجب على المتقدم للوظيفة
أن يتمتع بها.
وتن���اول حمادنة أهم المهارات التي يج���ب أن يتدرب عليها
طالب الجامعة ،وقدم مجموعة م���ن النصائح والتوصيات للطلبة
المشاركين في الورشة.
وفي نهاية الورش���ة ،تم إجراء مقاب�ل�ات لثالثين طالبا وطالبة
س���يتم اختيار مجموعة منهم للتدريب لمدة ثالثة أشهر ،وبعد
خضوعه���م لالمتحانات س���يتم توظيفهم في مكتب الش���ركة
الجديد داخل حرم الجامعة.

