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"فلسطين للتأمين" توقع اتفاقية مع البنك الوطني
ً
انتخاب إبراهيم سعد رئيسا
الستخدام شعاره لختم بوالص تأمين المركبات
ً
ومها الغنيم نائبا للرئيس
والرئيس التنفيذي للمجموعة
إعادة تشكيل مجلس إدارة جلوبل

رام ال�ل��ه – وق�ع��ت ش��رك��ة "ف�ل�س�ط�ين ل�ل�ت��أم�ين" ،ات�ف��اق�ي��ة م��ع "البنك
ال��وط�ن��ي" ،تقيض باستخدام ش�ع��ار البنك لغايات ختم ب��وال��ص تأمني
املركبات فقط.
ووق��ع ع�لى االت�ف��اق�ي��ة ن��ائ��ب م��دي��ر ع��ام ال�ب�ن��ك ال��وط�ن��ي م ��روان م��زه��ر،
ومدير عام "فلسطني للتأمني" بدر فطافطة ،خالل حفل خاص لهذا
ال �غ��رض ن�ظ��م يف م�ق��ر اإلدارة االق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل�ب�ن��ك يف رام ال �ل��ه ،ب�م�ش��ارك��ة
مساعد مدير عام البنك بهاء مصلح ،ومدير البيع املباشر جمال موىس،
ومدير دائرة التطوير واإلنتاج يف الشركة خري سرطاوي.
وأك ��د م��زه��ر أن االت�ف��اق�ي��ة وم��دت�ه��ا ع ��ام ،ت�ك�ت�س��ب أه�م�ي��ة اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ب�ن��ك ،ال ��ذي ي�ت�ط�ل��ع إىل أن ي�ص��ل ب�خ��دم��ات��ه ألوس ��ع ش��ري�ح��ة
ممكنة من الجمهور الفلسطيني.
وق ��ال م��زه��ر :ن�ح��ن ن��رى يف ق�ط��اع ال�ت��أم�ين رك�ي��زة أس��اس�ي��ة م��ن رك��ائ��ز
اق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي ،وإن ال�ب�ن��ك ح��ري��ص ع�لى أن ي�ك��ون ع�ن�ص��را ف��اع�لا يف
النهوض بهذا القطاع الهام.
وأضاف :إن البنك الذي بات اليوم يحوز مكانة مرموقة بني البنوك
ال �ع ��ام �ل ��ة يف ف �ل �س �ط�ي�ن ،ل �ي �ف �خ��ر ب��ان �ف �ت��اح��ه ع ل��ى م ��ؤس �س ��ات وش ��رك ��ات
املجتمع ،ومن ضمنها شركة فلسطني للتأمني.
وأردف :إن ال�ب�ن��ك ال��ذي يعتز بثقة ال�ج�م�ه��ور ب��ه ،ليعنى ب��أن يكون
ً
له تواجداً
فاعال يف مختلف القطاعات االقتصادية ،من هنا فإن قطاع
التأمني دعامة أساسية عىل طريق تحقيق هذه الغاية.
وت��اب��ع م��زه��ر :إن اسرتاتيجية البنك القائمة ع�لى تحسني خدماته،

وإيصالها إىل كافة املحافظات ،من خالل زيادة عدد فروعه ومكاتبه،
ل �ي �ع��ي ع �ظ��م امل �س ��ؤول �ي ��ة امل �ل �ق ��اة ع ل��ى ك ��اه �ل ��ه ،ل ��ذا ف ��إن ��ه ل ��ن ي �ت ��واىن ع��ن
االضطالع بدوره يف دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية.
م��ن ج�ه�ت��ه ،أش ��اد ف�ط��اف�ط��ة ب�م��ا ي �ق��وم ب��ه ال�ب�ن��ك ال��وط�ن��ي يف خ��دم��ة
االقتصاد الفلسطيني ،مشريا إىل أن الشركة تتطلع إىل تعزيز عالقات
التعاون أكرث فأكرث مع البنك.
وق � ��ال ف �ط ��اف �ط ��ة :ل �ق ��د اس �ت �ط ��اع ال �ب �ن ��ك خ �ل ��ال ف �ت ��رة زم �ن �ي ��ة وج �ي ��زة
ت�ح�ق�ي��ق ن �ج��اح��ات ي �ش ��ار إل �ي �ه��ا ب��ال �ب �ن��ان ،ول ��م ي �ك��ن ذل ��ك ل�ي�ت�ح�ق��ق ل��وال
ال ��رؤي ��ة االس�ت�رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا م�ج�ل��س ادارة ال �ب �ن��ك ،وادارت� ��ه
العامة ،وخربة ك��وادره التي تصل الليل بالنهار لتقديم أفضل خدمة
للمواطنني.
وت��اب��ع :إن ال�ش��رك��ة ال�ت��ي م ��رت يف ظ��روف��اً ص�ع�ب��ة يف امل ��ايض ،لتفخر
ب�س�ج��ل ان �ج��ازات �ه��ا وق��درت �ه��ا ع�ل�ى ال �ن �م��و ،وال ��وص ��ول ل �ق �ط��اع��ات وف �ئ��ات
جديدة ،وما االتفاقية مع البنك الوطني إال شاهدا آخراً عىل ما نستطيع
ت�ح�ق�ي�ق��ه .وق ��ال" إن االت�ف��اق�ي��ة م��ع ال�ب�ن��ك ال��وط�ن��ي ت�ع�ن��ي ال�ش�يء ال�ك�ث�ير
بالنسبة إلينا ،خاصة أنها تضع ركائز ملزيد من التعاون املشرتك ،الذي
نأمل أن تعود آثاره إيجابا عىل كال الطرفني".
وختم فطافطة باإلشارة إىل أن الشركة ستواصل فلسفتها القائمة
ع�ل�ى امل �س��اه �م��ة ب�ف�ع��ال�ي��ة يف ت �ق��دي��م م �ن�ت �ج��ات ت��أم�ي�ن�ي��ة ج ��دي ��دة ،ت��راع��ي
اح �ت �ي��اج��ات ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع م ��ن ج �ه��ة ،وال �ت �ط��ور ال ��ذي ش �ه��دت��ه ص�ن��اع��ة
التأمني اقليميا وعامليا من جهة ثانية.

في ختام مسابقة " أطلق قدراتك" :الوطنية موبايل
تحقق حلم  3أطفال فلسطينيين بلقاء ميسي

ال�ب�يرة  -حققت ش��رك��ة الوطنية م��وب��اي��ل مشغل االت�ص��االت املتنقلة
األح� � � ��دث وإح� � � ��دى ش � ��رك � ��ات م �ج �م ��وع ��ة  Ooredooح� �ل ��م  3أط� �ف ��ال
فلسطينيني من الناشئني املوهوبني ملقابلة النجم الريايض وسفري عالمة
 Ooredooالتجارية ليو مييس يف برشلونة هذا األسبوع ،وذلك يف ختام
مسابقة "أطلق قدراتك".
فقد ف��از عشاق الرياضة الناشئني باملسابقة بعدما ق��ام��وا بتحميل
م �ق ��اط ��ع ف �ي ��دي ��و ت �ظ �ه��ر م �ه ��ارات �ه ��م يف ك� ��رة ال� �ق ��دم ع ل��ى م ��وق ��ع www.
 .simplydowonders.comوكانت الجائزة عبارة عن رحلة مدفوعة
التكاليف إىل برشلونة ملقابلة مييس وإظهار مهاراتهم أمامه يف منشآت
تدريبية يف برشلونة  -إسبانيا.
ونجحت الوطنية موبايل بإضافة طفلني من غزة ،وهما خالد زقوت
ومحمد حمد  ،فخالد الذي استشهد والده بالحرب األخرية عىل غزة
ح�ي��ث ك��ان م��درب��ا وط�ن�ي��ا والع �ب��ا يف ن ��ادي غ��زة ال��ري��ايض ،وم�ح�م��د ال��ذي
استشهد جميع افراد عائلته.
وخالل زيارتهم لربشلونة ،شاهد األطفال ليو مييس يلعب يف إحدى
مباريات كرة القدم.
وقال ليو مييس" :تعترب هذه املجموعة من املواهب الشابة مصدر
إل �ه��ام .وب��ال��رغ��م م��ن ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال�ب�ع��ض م�ن�ه��م ،ف��إن�ه��م
يعشقون ك��رة ال�ق��دم وي��ؤم�ن��ون ب�ف��رص ال�ح�ي��اة ال�ت��ي يمكن للرياضة أن
ت��وف��ره��ا ل�ه��م .وم��ن أه��م األس �ب��اب ال�ت��ي دف�ع�ت�ن��ي إلط�ل�اق م��ؤس�س��ة ليو

م�ي�سي وإق��ام��ة ش��راك��ة م��ع  Ooredooه��و ان��دف��اع��ي ل�ت�ع��ري��ف األط�ف��ال
بقدراتهم وب��امل�ع�ج��زات ال�ت��ي يمكن أن يحققوها إذا م��ا عملوا ب�ج��د .إن
دعم  Ooredooلهذه املسابقة وسعيها املستمر لتعزيز الرياضة ونمط
ال�ح�ي��اة الصحي ه��و م�ث��ال يحتذى ب��ه بالنسبة ل�ك�بري��ات ال�ش��رك��ات التي
تسعى إلحداث فرق".
وقال د .ضرغم مرعي ،الرئيس التنفيذي لشركة الوطنية موبايل:
" ك�ل�ي أم ��ل ب ��أن ي�ك��ون��وا ه ��ؤالء األط �ف ��ال ال�ج�ي��ل ال �ق ��ادم م��ن ن �ج��وم ك��رة
ال �ق ��دم ،ف�ق��د ف ��از ب�م�س��اب�ق��ة  Meet Messiال�ط�ف��ل ج ��ورج ح�ب��ش من
مدينة القدس وحققنا حلمه بلقاء مييس ،كما كنا سعيدون بتحقيق
حلم الطفلني خالد زقوت ومحمد حمد من غزة ،وهذه هي املرة الثالثة
ال �ت��ي ن�ح�ق��ق ب �ه��ا ح �ل��م أط �ف��ال �ن��ا ب �ل �ق��اء م �ي�س�ي س �ف�ي�ر ال �ع�ل�ام��ة ال�ت�ج��اري��ة
ملجموعة ."Ooredoo
م ��ن ال �ج��دي��ر ذك� ��ره أن ال��وط �ن �ي��ة م��وب��اي��ل ح�ق�ق��ت ح �ل��م س �ت��ة أط �ف��ال
فلسطينني بلقاء مييس وه��م :الطفلة صالحة حمدين وال�ط�ف��ل نصر
سمريات وأحمد الطويل وج��ورج حبش وخالد زق��وت ومحمد حمد،
وستعمل الوطنية موبايل يف الفرتة القادمة عىل اتاحة الفرصة لألطفال
امل ��وه ��وب�ي�ن ب ��امل �ش ��ارك ��ة واالس �ت �ف ��ادة م ��ن وج� ��ود م �ي�س�ي س �ف�ي�را ل�ل�ع�لام��ة
التجارية  Ooredooالتي تنتمي إىل شركاتها الوطنية موبايل.
ي��ذك��ر أن س�ف�ير ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة ل�ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة م��وب��اي��ل محمد
عساف التقى بالطفلني محمد وخالد خالل زيارته األخرية لغزة.

تكريم سامسونج الكترونيكس
بـ  36جائزة ابتكار من معرض CES

أع�ل�ن��ت س��ام�س��ون��ج ال�ك�ت�رون�ي�ك��س ال��رائ��دة
ع��امل�ي��اً وال �ح��ائ��زة ع�ل�ى ج��وائ��ز االب�ت�ك��ار ل�لأج�ه��زة
االستهالكية ،أشباه املوصالت واالتصاالت،
عن حصولها عىل  36جائزة من جوائز معرض
ال�ك�ت�رون�ي��ات امل�س�ت�ه�ل��ك  CESاالب�ت�ك��اري��ة .2015
وي� �ع� ��د م� �ع� ��رض  CESأك �ب ��ر م� �ع� ��رض ت �ج ��اري
لألجهزة االستهالكية يف العالم التي تنظمها
ج�م�ع�ي��ة م�س�ت�ه�ل�كي األج �ه ��زة االل �ك�ت�رون �ي ��ة يف
ك ��ل ع � ��ام ،ح �ي ��ث ُك ��رم ��ت ش ��رك ��ة س��ام �س��ون��ج
ه ��ذا ال �ع��ام ب  12ج��ائ��زة أكث��ر م �ق��ارن��ة ب��ال�ع��ام
املايض.
من بني جوائز CESالستة والثالثني لعام
 ،2015تم تكريم سامسونج بجائزتني ألفضل
ج� ��وائ� ��ز االب� �ت� �ك� ��ار وأرب � �ع � ��ة ج� ��وائ� ��ز ل �ل �ت �ص �م �ي��م
ال�ص��دي��ق ل�ل�ب�ي�ئ��ة .وي�ت��م ال�ح�ك��م ع�ل�ى امل�ن�ت�ج��ات
ال�ت��ي ت��م إدراج �ه ��ا يف ب��رن��ام��ج  CESاالب�ت�ك��اري
من قبل لجنة بارزة من املصممني الصناعيني
امل�س�ت�ق�ل�ين ،امل�ه�ن��دس�ي�ن واإلع�ل�ام �ي�ي�ن ل�ت�ك��ري��م
التصميم املتميز والهندسة ألحدث املنتجات
اإللكرتونيات االستهالكية عرب  29فئة.
وق � � ��ال غ� ��ري � �غ� ��وري يل ،امل � ��دي � ��ر وال ��رئ� �ي ��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل �ش��رك��ة س��ام �س��ون��ج ال�ك�ترون�ي�ك��س
يف أم ��ري �ك ��ا ال �ش �م ��ال �ي ��ة "ت� ��واص� ��ل س��ام �س��ون��ج
بتقديم تجارب فريدة من نوعها لعمالئنا يف
ج�م�ي��ع أن �ح��اء ال�ع��ال��م ع�ب�ر ال�ع��دي��د م��ن ف�ئ��ات
امل� �ن� �ت� �ج ��ات" ،وأض� � ��اف "ي �ش ��رف �ن ��ا أن ج�م�ع�ي��ة
م �س �ت �ه �ل�ك�ي األج � �ه � ��زة االل� �ك ت��رون� �ي ��ة وال �ق �ط ��اع
ي �ع ت��رف ��ان ب ��ال �ت ��زام �ن ��ا امل �س �ت �م ��ر ات� �ج ��اه االب �ت �ك ��ار
والتميز فيما يتعلق بتجربة املستهلك ،ونحن
ن�ت�ط�ل��ع إىل إظ �ه��ار أح ��دث إن �ج��ازات �ن��ا ب�م�ع��رض
االلكرتونيات االستهالكية الدويل ."2015
وحصلت أجهزة سامسونج الكرتونيكس
ع� ل��ى ال� �ج ��وائ ��ز يف ع �ش ��ر ف� �ئ ��ات وال� �ت� ��ي ت �ض��م:
ال�ت�ل�ف��زي��ون ،ال �ش��اش��ات ،ال �ه��وات��ف ال�خ�ل��وي��ة،
األج � � �ه � � ��زة ال � �ل � ��وح � �ي � ��ة ،ال � �ت � �ص� ��وي� ��ر ال� ��رق � �م� ��ي،
الطابعات ،األجهزة املنزلية وحلول الذاكرة.
وس�ت�ع��رض ال�ع��دي��د م��ن م�ن�ت�ج��ات س��ام�س��ون��ج
الحائزة عىل الجوائز خالل فعاليات معرض
 CESالدويل .2015
وفيما ييل تفاصيل بعض أجهزة سامسونج
الحاصلة عىل الجوائز:
• مجموعة شيف سامسونج Slide-In
 Induction Rangeب�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ل�ه��ب

االف�ت�رايض – وك�خ�ط��وة ج��دي��دة يف ال�ت�ط��ور يف
م �ج ��ال ال �ط �ب ��خ ،ف� ��إن م �ج �م��وع��ة س��ام �س��ون��ج
ت �ح �ت��وي ع�ل�ى أض� ��واء  LEDك �ج ��زءا ال ي�ت�ج��زأ
من تحت املوقد الزجاجي الذي يزود بتوهج
م�م��اث��ل ل�ل�ه��ب ت�ح��ت ال �ق��دور واألواين ل�ي�ك��ون
بمثابة منبه بصرية واضح.
•  -PRO 850 Samsungو ه� � ��و أول
قرص ( )SSDللمستهلك يف العالم مدعوم
ب �ت �ق �ن �ي��ة ذاك � � ��رة ف �ل ��اش  NANDال �ع �م ��ودي ��ة
ث�لاث�ي��ة األب �ع ��اد وك ��ام�ي�را  – NX1وه ��ي ك��ام�يرا
ن �ظ ��ام امل ��دم �ج ��ة ال �س��ري �ع��ة وال��دق �ي �ق��ة ب�ش�ك��ل
م �ل �ح��وظ م ��ن ض �م��ن م�ج�م��وع��ة  NXال �ح��ائ��زة
عىل الجوائز.
•  -GALAXY Note Edgeمع GALAXY
 Note Edgeقامت سامسونج باعادة اخرتاع
ت�ج��رب��ة ال�ه��ات��ف ال��ذيك ب�ش��اش��ة ك�ب�يرة ووض��ع
م�ع��اي�ي�ر ل�ل�اب�ت�ك��ار يف األج �ه ��زة ال�ن�ق��ال��ة ال �ي��وم.
حاز  GALAXY Note Edgeعىل جائزة CES
ألفضل ابتكار و  – 4 GALAXY Noteقامت
سامسونج بتوسيع فئة الهواتف الذكية ذات
الشاشة الكبرية منذ أول هاتف GALAXY
 Noteتم إطالقه يف عام .2011
•  -GALAXY S5تم تصميم GALAXY
 S5مع أخذ املستهلك بعني االعتبار ،لتقديم
ال� �خ�ب��رات ال �ت ��ي م ��ن ش ��أن �ه ��ا ت �ح �س�ي�ن ال �ح �ي��اة
ال �ي ��وم �ي ��ة .ل �ي ��وف ��ر  GALAXY S5ت �ج ��رب ��ة ال

ضمن أسبوع فلسطين الريادي

شركاء "تميز" يعقدون جلسة نقاش
حول "التعليم والتدريب في فلسطين"

الكويت – انتخبت الجمعية العمومية العادية لبيت االستثمار العاملي (جلوبل) أمس عضوين
مكملني ملجلس اإلدارة ،وهما مها خالد الغنيم وخالد الشاميس (عضو مستقل).
وقامت شركة أن يس أتش فنتشرز (ش ش و) بتسمية عضوين ممثلني لها يف مجلس اإلدارة
لتصبح تركيبة مجلس اإلدارة عىل النحو التايل:
ً
(ممثال شركة
مها خ��ال��د الغنيم ،خ��ال��د الشاميس (ع�ض��و مستقل) ،حمد ط��ارق الحمييض
ً
(ممثال شركة أن يس أتش فنتشرز ش ش و) ،ديفيد بريليسون
الشعب القابضة) ،إبراهيم سعد
ً
ً
(ممثال شركة أن يس أتش فنتشرز
(ممثال شركة أن يس أتش فنتشرز ش ش و) ،أرول كندسامي
ً
ش ش و) ،أورهان عثمان صوي (ممثال شركة أن يس أتش فنتشرز ش ش و)
وإل�ت��أم مجلس اإلدارة بعد إجتماع الجمعية العمومية وت��م إنتخاب إب��راه�ي��م سعد رئيساً
ملجلس اإلدارة ،مها خالد الغنيم نائباً للرئيس والرئيس التنفيذي للمجموعة .كما أعاد مجلس
اإلدارة تشكيل لجان املجلس وهي لجنة التدقيق ولجنة املكافآت ولجنة املخاطر ووافق أعضاء
املجلس عىل تشكيل لجنة الحوكمة إلتزاما بقواعد الحوكمة الصادرة عن هيئة أسولق املال.

"االقتصاد الوطني" ترخص
 7مصانع جديدة بقيمة استثمارية
تزيد عن مليون دوالر

رام الله  -قامت وزارة االقتصاد الوطني ،خ�لال الشهر امل��ايض ،برتخيص  7مصانع جديدة
ت��رك��زت يف م�ح��اف�ظ��ات ج�ن�ين ،ط��ول�ك��رم ،ن��اب�ل��س ،قلقيلية ،رام ال�ل��ه ،بقيمة اس�ت�ث�م��اري��ة بلغت
 1.4مليون دوالر الخليل.
وتوزعت املصانع وفق التقرير عىل عدة مجاالت من الصناعات التحويلية حيث استحوذت
صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات عىل الحصة األكرب بنسبة وصلت إىل  ،%74تلتها صناعة
املطاط واللدائن بنسبة  %12.8من مجمل رأس املال املستثمر يف الصناعة التحويلية .ومن حيث
عدد املصانع استحوذت صناعة املنتجات الغذائية واملشروبات عىل املرتبة األوىل بنسبة %57.1
تلتها صناعة املطاط واللدائن بنسبة  %14.3من مجمل عدد املصانع املرخصة الذي يتم رصده
بواسطة الرتاخيص وسجالت الوزارة الرسمية.
أما من حيث توزيع عدد املصانع حسب فئة رأس املال تبني أن  %14.3من املصانع لم يتجاوز
رأسمال الواحد منها أل  100ألف دوالر ،ويف هذه الفئة شكل رأس املال  %3.9فقط من رأس املال
الكيل املستثمر خالل هذه الفرتة ،يف حني أن  %28.6من هذه املصانع تقع ضمن فئة رأس املال
( 100ألف دوالر –  500ألف دوالر) ،وبنسبة  %22.1من قيمة رأس امل��ال ،أما املصانع التي يرتاوح
رأس مال الواحد منها بني نصف املليون واملليون دوالر لم تسجل أي قيمة يف هذه الفئة .وتجاوز
املليون دوالر أمرييك يف  %57.1من املصانع الجديدة املسجلة ،وبلغت مساهمة هذه الفئة ما
نسبته  %74من مجمل رأس املال خالل هذه الفرتة.
وبخصوص حقوق امللكية الفكرية ،أشارت نتائج التقرير اىل انه تم إيداع  127عالمة تجارية
لدى الوزارة من أجل تسجيلها وقد تم تسجيل  126عالمة جديدة بالفعل ،كما تم تجديد 57
عالمات تجارية بعد مرور أكرث من سبع سنوات عىل تسجيلها ،وعىل صعيد متصل تم تسجيل
 7رسوم ونماذج صناعية ،بينما تم إيداع برائتي اخرتاع جديدة.
وبلغت مجموع إيرادات الوزارة من الرسوم التي تجبى لقاء الخدمات املتصلة بحماية امللكية
الفكرية ما يقارب  113.4ألف شيكل إسرائييل.

كمبادرة تشجيعية " :بالكو" تعتزم
إيفاد  37تاجرا في رحلة ترفيهية
إلى "شرم الشيخ" الشهر القادم

رام الله -احمد سليم  -تعتزم شركة "بالكو لالسترياد والتوزيع" ،إيفاد  37تاجرا أوائل الشهر
القادم ،إىل "شرم الشيخ" بمصر ،وذلك يف اطار مبادراتها التحفيزية للتجار الذين يتعاملون
معها ،ويحققون مستوى مبيعات محددة.
وذكر نائب مدير عام الشركة محمد محاميد ،أن "بالكو" تتطلع إىل تعزيز عالقاتها أكرث فأكرث،
س��واء مع الجمهور ،أو التجار ،مضيفا "التجار ركيزة أساسية يف ترجمة اسرتاتيجية الشركة
نحو الوصول إىل مختلف الشرائح ،وتلبية احتياجات الجمهور عىل شتى الصعد".
وأث �ن��ى ع�ل�ى م�س��اه�م��ة ال �ت �ج��ار يف ال�ت�روي ��ج وت �س��وي��ق امل�ن�ت�ج��ات ال �ت��ي ت�ت�ي�ح�ه��ا ال �ش��رك��ة ل�ل�س��وق
الفلسطينية ،مضيفا "إن سقف طموحاتنا ليس له ح��دود ،ونحن نسعى دوم��ا إىل أن نكون
عند حسن ظن جمهورنا ،عرب تنفيذ حمالت ومبادرات متنوعة".
وكان زار  34تاجرا من زبائن الشركة مدينة "العقبة" باألردن ،مؤخرا ،ضمن رحلة ترفيهية
نظمتها الشركة بالتعاون مع شركة "كمربيل كالرك" األمريكية.
وذكر مدير العالقات الخارجية يف "بالكو" ساهر كراجة ،أن الرحلة تأيت يف اطار السياسة
التي تعتمدها الشركة وشركاؤها لتشجيع التجار ،عىل الوصول إىل أرقام مبيعات منافسة،
مشريا إىل أن "بالكو" بدأت منذ عدة سنوات سياستها يف هذا املجال .وقال :إن إيفاد التجار يف
رحالت مختلفة يمثل الكثري بالنسبة لنا ولهم ،ويجسد تجربة نحرص عىل تعزيزها باستمرار،
إلبراز امتنانا وتقديرنا للدور الذي يقوم به التجار يف الرتويج للمنتجات التي نسوقها هنا.
وأضاف :إن وجود منتجات شركات عاملية مثل كمربيل كالرك يف سوقنا ،أمر يف غاية األهمية،
وإن "بالكو" تفخر لكونها وكيال لها يف فلسطني منذ العام .2010
وب�ين أن "ك�م�بريل ك�ل�ارك" ت��وف��ر منتجات مثل "كلينيكس" و"ه��اغ�ي��ز" و"ك��وت�ك��س" وغ�يره��ا،
ال�ت��ي ال غ�ن��ى عنها ع�م�ل�ي��ا ،الف�ت��ا إىل أن "ب��ال�ك��و" تعنى ب��أن ت�ض��ع م�ن�ت�ج��ات ال�ش��رك��ات ال�ع��امل�ي��ة يف
متناول املستهلك .وقال :نحن وكالء العديد من كربيات الشركات العاملية مثل شركة "دياموند"
األمريكية ،و"زوبيال" اإليطالية التي تنتج "سبريا" -طارد البعوض.
وذكر أن الشركة كانت أوفدت  75تاجرا خالل شهر رمضان املايض إىل السعودية ،يف رحلة
عمرة ،وذلك بالتعاون مع شركة "ريكيت بنكيزير" الربيطانية.
وأوض��ح أن انطباع التجار يف كال الرحلتني كان جيدا ،الفتا إىل أن الشركة تنظر إىل التجار
باعتبارهم شركاء يف النجاحات املتواصلة التي تحققها .وأضاف :التجار هم حلقة الوصل مع
الزبائن ،الذين نتطلع دوما إىل أن نوفر أفضل خدمة لهم.

مدير عام مصلحة مياه القدس يلتقي
وفدا من مؤسسة جايكا اليابانية

تضاهى عىل شاشة رائعة بحجم  5.1انش،
م ��دع ��وم ��أ ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ت ��ي ت ��وف ��ر ت �ج��ارب
ج��دي��دة وم��ذه �ل��ة ل �ل �ك��ام�ي�را ،ت �ب��ادل ال�ب�ي��ان��ات
بشكل سريع ،ومزايا تطبيقات الصحة.
•  -Gear Sتعيد  Gear Sمن سامسونج
ت �ع��ري��ف ف �ك ��رة األج� �ه ��زة ال ��ذك �ي ��ة ال �ت ��ي ي�م�ك��ن
ارتداؤها مع إضافة عامل االتصال والتصميم
األن� �ي� ��ق .ف ��ال �ش ��اش ��ة ب �ق �ي ��اس  2ان� ��ش ب�ت�ق�ن�ي��ة
 Super AMOLEDامل �ن �ح �ن �ي��ة ال �ت ��ي ت�ظ�ه��ر
واج � �ه� ��ة  Gear Sس �ه �ل ��ة االس � �ت � �خ � ��دام ،يف
ح�ين ت��وف��ر ق ��درات م�ت��اب�ع��ة ال�ن�ش��اط ال��ري��ايض
ل�ل�م�س�ت�خ��دمي��ن م ��ن خ ل��ال م �ن �ص��ة ت�ط�ب�ي��ق S
 Healthاألكرث تقدما حتى اآلن.
وكجزء من مبادرة سامسونج ™Planet
 ،Firstوه��و ال�ت��زام الشركة لتصبح واح��دة
م� ��ن ال� �ش� ��رك� ��ات ال� �ص ��دي� �ق ��ة أك �ث ��ر ل �ل �ب �ي �ئ ��ة يف
ال �ع��ال��م ،ف�س��ام�س��ون��ج ل��دي�ه��ا ه ��دف ل�ت�ط��وي��ر
م� �ن� �ت� �ج ��ات ص� ��دي� �ق� ��ة ل �ل �ب �ي �ئ ��ة وب � �ن � ��اء م� ��واق� ��ع
امل�ص��ان��ع ال �خ �ض��راء .ح�ي��ث ت�ل�ق��ت س��ام�س��ون��ج
يف أح��دث جهودها لدعم هذا االلتزام أربع
ج� ��وائ� ��ز ل �ل �ت �ص �م �ي��م ال �ص ��دي ��ق ل �ل �ب �ي �ئ ��ة .أدن � ��اه
م ��زي ��د م� ��ن ال �ت �ف ��اص �ي ��ل ع� ��ن ب �ع ��ض ال �ج ��وائ ��ز
،ذاكرة سامسونج 3D TSV DDR4 64GB
 RDIMMانتجت أول وحدة  DDR4بتقنية
سليكون ثالثية األبعاد لزيادة أداء وكفاءة
الطاقة والكثافة العالية.
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رام الله  -استقبل مدير ع��ام مصلحة مياه القدس ملحافظة رام الله وال�ب�يرة  ،عبد الخالق
الكرمي  ،يف مكاتب املصلحة صباح امس  ،وفدا من مؤسسة جايكا اليابانية.
وش ��ارك يف ال�ل�ق��اء امل�ه�ن��دس ب�س��ام ال�ص��وال�ح��ي م��دي��ر دائ ��رة عمليات امل�ي��اه يف املصلحة  .وت��أيت
هذه الزيارة  ،ضمن املهمة التي يقوم بها الوفد لدراسة امكانية تقديم الدعم الفني للمصلحة
ومقدمي خدمات املياه يف فلسطني من خالل سلطة املياه الفلسطينية  ،يف إطار مشروع تخفيض
الفاقد الذي تقدمت به سلطة املياه ل"جايكا" مؤخرا .
ويف ب��داي��ة ال�ل�ق��اء  ،ق��دم ال�ك��رم��ي ع��رض��ا مفصال ع��ن وض��ع املصلحة وال�ت�ط��ور ال��ذي ح��دث يف
أدائها يف السنوات الثالث األخ�يرة ،وع��رض التحديات التي تواجهها ويف مقدمتها الحاجة اىل
ت��وف�ير ك�م�ي��ات م�ي��اه اض��اف�ي��ة ل�س��د ال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د ع�لى امل�ي��اه  ،ب��اإلض��اف��ة اىل ع��دم ال�ت��زام ف�ئ��ة من
املشرتكني بتسديد اثمان املياه يف بعض املناطق .
وأوضح الكرمي  ،أهمية تخفيض الفاقد وبني ان ذلك سوف يحقق توفري كميات مياه إضافية
للمشرتكني خ��اص��ة وان املصلحة ل��م تتمكن م��ن زي��ادة ت�ل��ك ال�ك�م�ي��ات خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة،
باإلضافة اىل تخفيض التكاليف التشغيلية والتي ترتكز عليها تعرفة أسعار املياه .كما ذكر للوفد
التدخالت املطلوبة لتحقيق ذلك ،منها إدارة منظومة توزيع املياه من خالل نظام التحكم واملراقبة
عن بعد ،وتوفري الوسائل واألدوات الالزمة لفحص وتحديد أماكن الفاقد باإلضافة اىل تعزيز
خربات املصلحة يف مجال تحديد املواصفات الفنية للشبكات وصيانتها.
ويف اجابته عىل اسئلة الوفد الياباين  ،تحدث الكرمي  ،عن النجاح الذي حققته املصلحة يف
زيادة نسبة التحصيل من  %78اىل  % 93وذكر الطرق املختلفة التي استخدمتها املصلحة لتحقيق
أهدافها ،كما عرض بعض التفاصيل عن شبكة املياه وفاقد املياه واطوال الشبكة ومصادر املياه
املختلفة وخطط التوزيع والتحصيل والعالقات العامة والتدريب والخطة االسرتاتيجية وكذلك
الوضع االداري والقانوين للمصلحة يف ظل مصادقة الرئيس محمود عباس عىل قانون املياه
الجديد وتشكيل مجلس تنظيم قطاع املياه.
كما قدم الكرمي  ،عرضا موجزا عن اتحاد مقدمي خدمات املياه يف فلسطني بصفته رئيسا
ل��ه ،وال��ذي يمثل مقدمي خ��دم��ات امل�ي��اه وال�ص��رف الصحي يف ك��اف��ة ان�ح��اء ال��وط��ن ،وب�ين أهمية
االتحاد كمنصة لتبادل الخربات واستثمار الدعم بالشكل األمثل والدفاع عن حقوق اعضائه،
وأوضح النشاطات الحالية التي يقوم بها االتحاد وعالقاته املحلية والدولية.
بعد ذلك اصطحب املهندس بسام الصوالحي  ،الوفد يف جولة داخل املصلحة لإلطالع عىل
نظام املعلومات الجغرايف ونظام املراقبة والتحكم عن بعد يف املحطات واآلبار وقدم عرضا موجزا
عن محطة رام الله ومحطات عني سامية      .

رام الله  -كامل جبيل  -عقد شركاء برنامج "تميّز" (باديكو القابضة
و م�ن�ت��دى ش ��ارك ال�ش�ب��اب��ي و امل��ؤس�س��ة ال��دول�ي��ة ل�ل�ش�ب��اب ج�ل�س��ة ن�ق��اش
ع��ام��ة ح ��ول "ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ت��دري��ب يف ف�ل�س�ط�ين" وذل ��ك يف م�ق��ر م�ن�ت��دى
ش��ارك الشبابي يف رام ال�ل��ه بحضور ح��وايل مئة م��ن ال�ط�لاب ال��ري��ادي�ين
وامل��ؤس �س��ات ال��داع �م��ة وامل �م��ول��ة .ون��اق��ش امل �ش��ارك��ون يف ال�ج�ل�س��ة ال�ت��ي
انعقدت ضمن أسبوع فلسطني الريادي آليات التعليم والتدريب املتبعة
يف فلسطني ودورها يف ارتفاع مستويات البطالة بني الشباب .وعرض
ً
الشركاء الفكرة التي يقوم عليها برنامج "تميّز" باعتباره نموذجاً
فاعال
لتمكني طالب الجامعات الفلسطينية.
وتحدث يف جلسة النقاش كل من سمري حليله الرئيس التنفيذي
ل�ب��ادي�ك��و ال�ق��اب�ض��ة ود.م�ح�م��د امل�ب�ي��ض امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة ال��دول�ي��ة
للشباب ود.م��روان ع��ورت��اين رئيس جامعة فلسطني التقنية خضوري
وناصر قطامي وكيل وزارة العمل إضافة إىل الطالبة يف "برنامج"تميًّز"
ل�ي�ن��ا أب ��و ش�م�س�ي��ة .و أدار ال�ن�ق��اش ب ��در زم��اع��رة امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل�ن�ت��دى
شارك الشبابي.
وأك ��د ن��اص��ر ق�ط��ام��ي خ ل��ال ال �ل �ق��اء ع�ل�ى أه�م�ي��ة ت�ع��زي��ز ال �ش��راك��ة ب�ين
الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص والحكومة من أجل مواءمة
امل�خ��رج��ات التعليمية م��ع س��وق العمل موضحاً أن أك�ثر م��ن  50مليون
دوالر تضخ سنوياً يف سوق العمل الفلسطيني تحت بند "التشغيل" يف
حني أن األثر ما زال محدوداً نتيجة عدم توفر رؤية واضحة ومشرتكة
لتنظيم املوارد وتوظيفها ملعالجة مواطن الخلل .وأشار قطامي إىل نتائج
دراسة مشرتكة أجريت بني وزارة العمل ووزرة الرتبية والتعليم أظهرت
أن معدل الفرتة التي يحتاجها الخريج الفلسطيني من أجل الحصول
ع�لى ف��رص��ة عمل تصل إىل  5س�ن��وات .وأض��اف قطامي أن نسبة كبرية
من ف��رص العمل املتوفرة يف السوق تحتاج إىل مواصفات ومتطلبات
ال توفرها الجامعات الفلسطينية.
واستعرضت الطالبة لينا أب��و شمسية تجربتها م��ع برنامج "تميّز"
موضحة أنه يمثل نقطة انطالق مهمة للخريج الفلسطيني بما يحتويه
م��ن ت �ج��ارب ن��وع�ي��ة س ��واء يف ال �ل �ق��اءات ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة ب�ي�ن ط�ل�ب��ة ال�ب�رن��ام��ج
وال�ش�خ�ص�ي��ات ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ال�ن��اج�ح��ة وامل ��ؤث ��رة أو م��ن خ�ل�ال ن�ش��اط��ات
"تميز" التدريبية التي تكسب الخريج كماً كبرياً من املهارات الحياتية
امل �ه �م��ة ل �س��وق ال �ع �م��ل .وأوض �ح ��ت أب ��و ش�م�س�ي��ة أن ال �ع �م��ل امل�ج�ت�م�ع��ي
والتطوعي خالل "تميز" عزز من ثقافة االنتماء واملواطنة لدى منتسبي
الربنامج.
وق� ��ال س �م�ي�ر ح �ل �ي �ل��ه ،ال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ب ��ادي �ك ��و ال �ق ��اب �ض ��ة ،ب ��أن
ب��رن��ام��ج "ت �م �ي��ز" ه ��و ن �ت��اج ع�م�ل�ي��ة ت �ج ��ارب وج �ه ��ود ك �ب�ي�رة ب��ذل �ه��ا ش��رك��اء
"تميَّز" للخروج بربنامج نوعي يحدث تغيرياً جوهرياً يف حياة الخريج
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ال س �ي �م ��ا يف ظ� ��ل ال �ت �ح ��دي ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال �س �ي ��اس �ي ��ة
واالجتماعية املختلفة .وأوضح حليله أن احتياجات االقتصاد تتغري كل 5
سنوات ،وأن االكتشافات والطفرات العلمية تغري املضامني املوضوعية
للتعليم وذل��ك يف شتى الحقول املعرفية كالهندسة والطب وغريها،
مشرياً إىل أن الجامعات ال تستطيع مواكبة هذه التطورات املتسارعة
ُّ
"التعلم"
وحدها ،وأن املطلوب ليس "التعليم" وإنما هو تشجيع ثقافة
وتحفيز ال�ق��درة ع�لى التحليل واالك�ت�س��اب ال��ذايت للمعلومة م��ن خالل
االنخراط يف تجارب نوعية كما هو الحال يف برنامج "تميَّز".
ودعا حليله املؤسسات الفلسطينية إىل تبني برنامج تدريب إلزامي
تقدم املؤسسات بموجبه فرص تدريب للخريجني ،كما دعا الشركات

إىل استثمار  %10م��ن ق��وة عملها يف الخريجني ال�ج��دد ،بحيث ال يرتك
الخريجون س�ن��وات طويلة ك�م��وارد بشرية معطلة وغ�ير منتجة .وأك��د
حليله ع�لى ض ��رورة تبني "ق��ان��ون ال�خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة اإلل��زام��ي" وتنفيذه
ب��اع�ت�ب��اره ب��رن��ام�ج��اً وط�ن�ي��اً ي�س�ه��م يف ص�ن��اع��ة امل��واط��ن ال�ص��ال��ح م��ن خ�لال
تفعيل الدور املجتمعي والتطوعي للطلبة ،إضافة إىل إرشادهم نحو
ال�ت�خ�ص�ص��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة ال �ت��ي ت�ن��اس��ب م�ي��ول�ه��م وق��درات �ه��م ،وت�ه�ي�ئ�ت�ه��م
ل�لان��دم��اج املجتمعي .وأش��ار حليله إىل أن تطبيق ه��ذا ال�ق��ان��ون يحتاج
إىل توفر اإلرادة السياسية بحيث يكون عىل رأس أولويات للحكومة،
م�ب��دي��اً اس�ت�ع��داد ال�ق�ط��اع ال�خ��اص الفلسطيني ل��دع��م ه��ذا ال�برن��ام��ج ولو
بشكل تجريبي.
م��ن ج�ه�ت��ه ق��ال د.م�ح�م��د امل�ب�ي��ض ،امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة ال��دول�ي��ة
ل�ل�ش�ب��اب ،ب��أن ال�خ�ط��وة األوىل ل�ح��ل م�ش�ك�ل��ة ال�ب�ط��ال��ة ت�ب��دأ م��ن امل �ب��ادرة
الذاتية للفرد ،واقتناصه للفرص املناسبة التي تلوح أمامه ،واستعداده
ل�ل�ع�م��ل ال �ج��اد وامل �ث��اب��رة وع ��دم ال �خ��وف م��ن ال�ف�ش��ل ،وال �ن �ظ��رة امل�ت�ف��ائ�ل��ة
واإليجابية لألمور .وأض��اف املبيض بأن كل إنسان يمتلك من القدرات
وامل��واه��ب وال�ط��اق��ات ال�ك��ام�ن��ة م��ا يمكنه م��ن ال�ن�ج��اح وال�ت��أل��ق إن أحسن
يف اك�ت�ش��اف واس�ت�غ�لال ق��درات��ه .واس�ت�ع��رض املبيض ع��دداً م��ن النماذج
امل �ت �م �ي��زة يف ال �ن �ج��اح وال �ت �غ �ل��ب ع�ل�ى ال �ظ ��روف ال �ص �ع �ب��ة ،وخ �ت��م ح��دي�ث��ه
بالقول "كل مشكلة تحدث يف هذا العالم ترتك خلفها فرصة ُيحسن
استغاللها األذكياء".
وأشاد د.مروان عورتاين ،رئيس جامعة فلسطني التقنية خضوري،
بربنامج "تميز" كونه برنامجاً هاماً وتجربة نوعية تمكن الخريجني من
االن �ك �ش��اف ع�ل�ى ال ��ذات .م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ت�ح��دث ع��ورت��اين ع��ن امل�ق��وم��ات
الريادية التي يحتاجها الخريج الفلسطيني للتغلب عىل واقع التشغيل
الصعب يف فلسطني ،ومن ضمنها :قدرة الشخص عىل التقاط الفرصة
أو التحدي أو الحاجة واالستجابة لها ،األمر الذي ال يحتاج إىل الذكاء
ال�ع�ق�لي ف�ق��ط ،ب��ل ال��ذك��اء ال�ع��اط�ف��ي وال��وج��داين أي�ض��اً ،وث�ق��اف��ة امل�ب��ادرة
والشعور باملسؤولية إلحداث الفارق ،وتحديد الغاية ،وحشد املوارد
الالزمة ،والتخطيط ،واإلقدام والجلد واملثابرة وتحمل املخاطر.
وأك��د ع��ورت��اين ع�لى أن أه��م عامل للتعلم ه��و املشاركة واالن�خ��راط،
ول�ي��س التلقني والتسطيح امل�ع��ريف ال��ذي ي�ق��وم عليه ال�ن�ظ��ام التعليمي
يف فلسطني .وسلط عورتاين الضوء عىل أهم املشاكل التي تعاين منها
الجامعات الفلسطينية بما فيها عدم قدرة الجامعات عىل االستدامة
واس �ت �ي �ع��اب أع �ب��ائ �ه��ا ال ��داخ �ل �ي ��ة ،وض �ع ��ف ال �ج��ان��ب ال� ��ري� ��ادي ،وض�ع��ف
ال�ت�ش�ب�ي��ك م��ع مختلف امل��ؤس�س��ات وان�ح�ص��ار ذل��ك يف ال�ج��ان��ب ال�ش�ك�لي.
ودعا عورتاين إىل ضرورة تبني الجامعات الفلسطينية منظومة ريادية
فاعلة وت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا ع�لى التشبيك بما ي��وف��ر م�ص��ادر تمويل للخطط
والربامج الريادية للخريجني.
ويف مداخلته ،دعا زاهي خوري رئيس مجلس إدارة شركة املشروبات
ال ��وط �ن �ي ��ة ك ��وك ��اك ��وال ،إىل أه �م �ي ��ة ال ت��رك �ي ��ز ع ل��ى ال �ت �خ �ص �ص ��ات امل �ه �ن �ي��ة
ال�ت��ي ي�ح�ت��اج�ه��ا س��وق ال�ع�م��ل يف ظ��ل ال �ع��زوف ع��ن ه��ذا ال�ت��وج��ه م�ق��ارن��ة
بالتخصصات األكاديمية األخرى .ويف ختام الجلسة دار نقاش تفاعيل
بني طلبة "تميّز" وشركاء الربنامج ،وأجاب الشركاء عىل أسئلة الطلبة
ال�ت��ي ط��رق��ت م��واض�ي��ع متنوعة منها املستقبل ال�ع�م�لي للطلبة ،وسبل
ت�ط��وي��ر األس��ال�ي��ب ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،وال��ري��ادة وال�ت�ش�غ�ي��ل ال ��ذايت ،واس�ت�ل�ه��ام
قصص النجاح ،واألطراف التي تتحمل مسؤولية التشغيل والتدريب
وتوفري فرص العمل.

من خالل خدمة "االنترنت" البنكي ...

بنك فلسطين يطلق حملة تسويقية جديدة لتمكين
زبائنه من تسديد فواتيرهم وشحن أرصدة هواتفهم
النقالة ودفع رسوم األقساط الجامعية والمدرسية

رام ال�ل��ه -أط�ل��ق ب�ن��ك فلسطني  ،حملة تسويقية ج��دي��دة لتشجيع
ع�م�لائ��ه ع�ل�ى االس �ت �ف��ادة م��ن خ��دم��ات "االن�ت�رن ��ت ال�ب�ن�ك�ي" ال�ت��ي ي�ق��دم�ه��ا
م��ن خ�ل�ال م��وق�ع��ه االل �ك�ت�روين ،www.bankofpalestine.com:
أو .www.bop.ps
وتمكن هذه الخدمة  ،العمالء من الدخول اىل حساباتهم البنكية
وتسديد الفواتري املختلفة كالهاتف الثابت والنقال ،وفواتري الكهرباء
واملياه و "االنرتنت" وشحن الهواتف النقالة وأرصدة عدادات الكهرباء
الذكية لشركة كهرباء القدس ،باإلضافة اىل تسديد الرسوم الجامعية
واملدرسية للطالب بدون فوائد أو عموالت.
وي�ن�ف��رد ب�ن��ك فلسطني  ،ب�ت�ق��دي��م خ��دم��ات ال�ك�ترون�ي��ة م�م�ي��زة ،حيث
يتمكن املتصفحون ملوقعه االلكرتوين من االستفادة من هذه الخدمات
التي تسهل عليه الكثري من الجهد والوقت .وتتميز بسهولة االستخدام
وال�س��رع��ة وال��دق��ة يف تنفيذها بشكل م�ج��اين .علما ب��أن ال�ش��رك��ات التي
يمكن تسديد فواتريها من خالل هذه الخدمة  ،هي شركة االتصاالت
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة "ب��ال �ت��ل" ،وش��رك��ة "ج� ��وال" ،وش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة م��وب��اي��ل،
وش ��رك ��ة ك �ه ��رب ��اء ال �ق ��دس ،وش ��رك ��ة ك �ه ��رب ��اء غ� ��زة ،وش ��رك ��ة "ح �ض ��ارة"
ل�ل�ان�ت�رن��ت وش ��رك ��ة " " call Uل�ل�إن�ت�رن��ت ،وش ��رك ��ة ج �م��زو ل�ل�ات �ص��االت،
وشركة "نت سرتيم"  ،وشركة "مدى" لإلنرتنت.

ويتمكن ال�ع�م�لاء م��ن االس�ت�ف��ادة م��ن ال�خ��دم��ة ال�ج��دي��دة ع�لى امل��وق��ع
االل �كت��روين ل�ب�ن��ك ف�ل�س�ط�ين ب��ال�ل�غ�ت�ين ال�ع��رب�ي��ة واالن�ج�ل�ي��زي��ة م��ن خل��ال
تقديم طلب الحصول عىل خدمة االن�ترن��ت البنيك والتي تمكنهم من
ت�س��دي��د ال �ف��وات�ي�ر يف ك��ل ش��رك��ة ي�س�ت�ف�ي��د م��ن خ��دم��ات�ه��ا ،وال �ت �ع��رف عىل
جميع الفواتري وتسديدها من خالل الحساب البنيك ،فضال عن شحن
الهواتف النقالة بطريقة سهلة ومريحة ،علماً بأن البنك ينفرد بتقديم
هذه الخدمة بني البنوك الفلسطينية.
إض ��اف ��ة اىل ذل ��ك ،ي�ت�م�ك��ن ال �ع �م�ل�اء م ��ن االط� ل��اع ع�ل�ى ح�س��اب��ات�ه��م
وال�ت�ع��رف ع�ل�ى آخ��ر ال�ح��رك��ات وال �ح ��واالت واالي ��داع ��ات وال�س�ح��وب��ات.
ك�م��ا وي�س�ع��ى ال�ب�ن��ك م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال�ح�م�ل��ة اىل ت�س�ه�ي��ل امل�ع��ام�لات
عىل عمالء البنك وتوفري الجهد الذي يقومون به دائما .فضال عن أن
بنك فلسطني ،هو أول بنك َع ِم َل عىل إدخال نظام البيع االلكرتوين
وخدمة قبول بطاقات االئتمان ،بعد امتالكه املركز الوحيد الصدار
وق�ب��ول بطاقات االئ�ت�م��ان والخصم يف فلسطني .وه��و م��ا يعد تطورا
نوعيا عىل صعيد االستفادة من الخدمات املصرفية وااللكرتونية التي
ي�ق��دم�ه��ا ال�ب�ن��ك  ،ح�ي��ث أن ال�خ��دم��ات االل�ك�ترون�ي��ة ل��دي��ه ه��ي خ��دم��ات
آمنة ودقيقة وذكية ،وتخفف من مخاطر استخدام النقود وحملها
طوال الوقت .

بيت لحم :ورشتا عمل عن أنماط استهالك
األسرة الفلسطينية للمنتجات الزراعية

بيت لحم  -نجيب فراج  -نظم معهد أريج ورشتي عمل توعويتني حول
انماط استهالك االسرة الفلسطينية للمنتجات الزراعية كجزء من أنشطة
م �ش ��روع ت�ق�ي�ي��م االن �ت ��اج واالس �ت �ه�ل�اك ال �غ ��ذايئ م ��ن أج ��ل اس �ت��دام��ة ال ��زراع ��ة
واألم��ن الغذايئ يف الضفة الغربية وال��ذي يهدف لدراسة وتقييم وتحسني
القطاع الزراعي وتحسني األمن الغذايئ الفلسطيني من خالل تحليل نظم
االستهالك واإلنتاج والتسويق الغذايئ ألهم املنتجات الغذائية الزراعية،
واملمول من قبل مركز تطوير البحث ال��دويل ( )IDRCوينفذ بالشراكة مع
كل من وزاريت الزراعة واالقتصاد الوطني.
وق��د تناولت ورش العمل ع��رض��ا لنتائج مسح أن�م��اط استهالك االس��رة
الفلسطينية للمنتجات الزراعية واملنفذ من قبل معهد أريج والذي استهدف
 419اسرة فلسطينية موزعني عىل محافظات الضفة الغربية ،والذي تضمن
م��ؤش��رات رئ�ي�س�ي��ة ح��ول م�ت��وس��ط االس�ت�ه�ل�اك االس ��ري ل�ل�م�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة
املستهدفة ،م�ع��دالت النمو واألن�ف��اق االس ��ري ،حساسية املستهلك اتجاه
تذبذب اسعار املنتجات الزراعية ومصادر الشراء وسلوك املستهلك اتجاه
عملية الشراء املنتجات الزراعية وغريها.
ك �م��ا ت �ن��اول��ت ال� ��ورش ن �ق��اش��اً ح ��ول ال �ن �ت��ائ��ج ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي ت ��م ع��رض�ه��ا

وال �خ��روج ب�ع��ده��ا ب�ت��وص�ي��ات وم��ن اه�م�ه��ا تشجيع ال��زراع��ة ال�ب�ي�ت�ي��ة م��ن اج��ل
ارتفاع نسب االكتفاء الذايت لألسر الفلسطينية ،وضرورة التنوع يف مصادر
الشراء بحثاً عن جودة والسعر املناسب ،تغري الصورة عن النمطية حول
ج ��ودة امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة ال��زراع�ي��ة واه�م�ي��ة دع��م امل�ن�ت�ج��ات امل�ح�ل�ي��ة واث��ره��ا يف
تنمية االقتصاد الوطني ،اتباع طرق الشراء الجماعي من اجل تقليل نسب
األنفاق عىل املنتجات الزراعية وتشجيع التصنيع الغذايئ (التفريز والتجفيف)
من اجل توفري املنتجات الزراعية اثناء فقدانها يف االس��واق املحلية وارتفاع
أس�ع��اره��ا وت�ع��زي��ز ق��درة املستهلك ع�لى م��واج�ه��ة اح�ت�ك��ار األس�ع��ار وارت�ف��اع�ه��ا
وغ�ي�ره ��ا م ��ن ام ��ور ت�س�ت�ه��دف ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك ودع ��م امل �ن �ت��ج ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي.
وكما تطرقت الورش اىل اهم التحديات التي تواجه املستهلك الفلسطيني
م��ن ارت�ف��اع االس�ع��ار وغل��اء املعيشة وض�ع��ف ال�ق��درة الشرائية وع��دم وج��ود
سياسات اقتصادية لقضية االسعار وضعف الرقابة بشكل عام.
وكما أعربت املشاركات عن إعجابهن ورضاهن حول مضمون تلك الورش
مل��ا ل�ه��ا م��ن أه�م�ي��ة يف ح�ي��ات�ه��م ال�ي��وم�ي��ة وب��األخ��ص ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل�م��ارس��ات
امل �ن��اس �ب��ة يف اس �ت �ه�ل�اك امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة ،إض ��اف ��ة إىل ض � ��رورة ن �ش��ر ه��ذه
املعلومات اىل اكرب شريحة ممكنه من األسر الفلسطينية.

