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بحضور رئيس جلنة املتابعة:
اجتماع طارئ الصحاب املصالح
السياحية في الناصرة

ن الوطني يقدم لكم
التأميدمات من البيت أيضا !
الخ
جانب من احلضور في االجتماع
بدعوة من جمعية الناصرة للثقافة والسياحة ُ ،عقد
مؤخرا ،اجتماع ط��ارئ الصحاب املصالح السياحية
في مدينة الناصرة ،على اثر تداعيات مرض فيروس
الكورونا ،والهبوط احلاد في السياحة وتأثيرها على
االق�ت�ص��اد العربي ومدينة ال�ن��اص��رة خ��اص��ة ،كونها
مدينة سياحية.
شارك في اإلجتماع الطارئ رئيس جلنة املتابعة د محمد
ب��رك��ة ،ورئ�ي��س ال�غ��رف��ة التجارية ف��ي املجتمع العربي
عامر الصالح ،ونائبه عاطف العالم ،ومدير عام الغرفة
التجارية ع��ارف اشتيوي ،ووس�ي��م جرايسي واح�لام
عبد اخل��ال��ق ،ممثلني عن "م�ع��وف" الشركة احلكومية
لدعم املصالح الصغيرة واملتوسطة ،وامجد زعبي رئيس
طاقم املوظفني في مكتب العمل في الناصرة ،ومحمد
هيبي ممثل عن مكتب االستشارة واحلسابات ديلويت
في منطقة الشمال ،وممثلون عن دور الضيافة ،املطاعم،
والفنادق وكافة املصالح ذات العالقة بالسياحة.
افتتح اجللسة رئيس جمعية الناصرة للثقافة والسياحة
وليد عفيفي ،عارضا ً الوضع اخلطير الذي وصلت اليه
املصالح التجارية النصراوية املتعلقة بالسياحة ،التي
باتت قريبة جدا ً من اقفال ابوابها متاما ً وقال إن ‘حجم
الغاء احلجوزات السياحية وصل اكثر من  ،80%في
كافة الفنادق ودور الضيافة املختلفة في الناصرة،
هذه احلالة تهدد االف العمال في قطاع السياحة ،من
فنادق بيوت ضيافة ،مقاهي ومطاعم ،مرشدي سياحة
ومتاجر التذكاريات‘.
وت��داول اصحاب اخلبرات واملتخصصني االمكانيات
املتاحة لتخفيف حجم االضرار االقتصادية املستقبلية،
في حال استمرار االزمة .

وح �ي��ا رئ �ي��س جل�ن��ة امل�ت��اب�ع��ة م�ح�م��د ب��رك��ة ف��ي ختام
وخص
االجتماع ال�ط��ارئ ،احل��اض��رات واحلاضرين
ّ
بالتحية وليد العفيفي صاحب املبادرة لعقد هذا اللقاء
الهام واحليوي .وقال إن هناك ثالثة أمور ال تدعو إلى
التفاؤل ويجب اخذها بعني االعتبار وه��ي أوال عدم
وجود مرجعية علمية واضحة حول فيروس الكورونا
مبا في ذلك املدة الزمنية التي سنواجهه وثانيًا وجود
سياسة متييز إسرائيلية جتاه املجتمع العربي ،بحيث
ان احلقوق التي يكفلها القانون في هذه احلاالت تبدو
صعبة املنال أمام أصحاب املصالح العرب.
وتابع بركة ،ثالثا اننا نعيش في ظل حكومة انتقالية
ملزمة بالعمل وفق ميزانية العام  ،2019األمر الذي
ال ي�س�م��ح ق��ان��ون�ي��ا بتغيير أه� ��داف امل �ي��زان �ي��ة لتالئم
م �س �ت �ج��دات ال� �ك ��ورون ��ا ،وإمن� ��ا ي�ق�ت�ص��ر ع�م�ل�ه��ا على
استخدام امليزانيات االحتياطية.
وطرح جتار املدينة فحص امكانية تسهيالت للمصالح
التجارية املتعلقة بالسياحة من االرنونا والضرائب
االخرى املختلفة ،من جانبه وعد رئيس جلنة املتابعة
محمد بركة بطرح هذه النقاط على طاولة النقاش في
جلسة املتابعة وجلنة رؤساء السلطات احمللية العربية،
للمساهمة ق��در امل�س�ت�ط��اع بالتخفيف ع��ن املصالح
التجارية املتضررة.
واعلنت اجلمعية في ختام اللقاء نيتها بالتوجه الى
كافة االط��ر القطرية كلجنة املتابعة العليا للجماهير
ال�ع��رب�ي��ة ،جل�ن��ة رؤس���اء ال�س�ل�ط��ات احمل�ل�ي��ة والقائمة
املشتركة ،للمساهمة بطرح حلول جدية لتخفف العبء
االق �ت �ص��ادي الكبير وامل �ت��وق��ع ،م��ن اس�ت�م��رار االزم��ة
وكيفية التعامل مع الوزارات املختلفة".

مقتل الشابة زمزم حسني محاميد
رميا بالنار في ام الفحم
من صالح معطي مراسل صحيفة بانوراما

تواصل الشرطة التحقيق في مالبسات مقتل الشابة زمزم حسني
محاميد ( 19عاما) جراء تعرضها الطالق نار ،في منطقة الساغور
في مدينة ام الفحم ،مساء أمس األول األربعاء .
وأفاد الناطق بلسان الشرطة في بيان وصلت نسخة عنه لصحيفة
بانوراما أنه " سارعت الى مكان اطالق ،قوات كبيرة من الشرطة
التي شرعت بالتحقيق في مالبسات احلادث ".

املرحومة زمزم محاميد

ملتابعة أخبار وحوارات على مدار الساعة ادخلوا الى موقع
بانوراما في االنترنت www.panet.co.il :

بموجب تعليمات وزارة الصحة ومن أجل
الحفاظ على صحتكم ،لن يتم استقبال
الجمهور في فروع التأمين الوطني في البالد.
في هذه األيام ،نواصل تقديم الخدمة
المحوسبة لكم بواسطة الوسائل التالية:

في موقع االنترنت
الحصول على معلومات محتلنة عن الحقوق في أعقاب أزمة
الكورونا ،تقديم دعاوى لمخصصات ،الحصول على خدمة في
موقع الخدمة الشخصي ،توجه مباشر للفرع ،ومجموعة اخرى من
النشاطات التي باالمكان تنفيذها بسرعة وبسهولة.

في موقع الخدمة
الشخصية

في الفيسبوك

في مركز الرد
الهاتفي *6050

التأمين
الوطني

في التلغرام

الى جانبك ،في اللحظات
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