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اتالف 230 كغم بهارات منتهية الصالحية في رام اهللا
رام اهللا - الحياة االقتصادية - اتلفت الضابطة الجمركية ولجنة 
الســالمة العامة، يوم أمس، في محافظة رام اهللا والبيرة 230 
كغم بهارات منتهية الصالحية وغير صالحة لالستهالك اآلدمي. 
وتم ضبط الكمية مطلع االسبوع بناًء على معلومات استخباراتية 
تفيد بوجودهــا داخل احد المطاعم بالمحافظــة، وبعد معاينة 
الكمية وفحصهــا تبين عدم صالحيتها النتهــاء تاريخها واقرت 

اللجنة اتالفها واستكمال االجراءات القانونية الالزمة.

رام اهللا: اتالف 310 كغم تمور غير صالحة 
رام اهللا - الحيــاة االقتصاديــة - اتلفت الضابطة الجمركية 
ومديريتي الزراعة والصحة، يوم امس، في محافظة رام اهللا 
والبيرة 310 كغم من التمور غير صالحة لالستهالك االدمي.

وافــاد بيــان الدارة العالقــات العامــة واالعــالم بالضابطة 
الجمركيــة انه تم ضبط الكمية داخل ســيارة نقل تجاري، 
وبعد المعاينة والفحص تبين عدم صالحيتها واقرت اللجنة 

اتالفها على الفور واستكمال االجراءات القانونية الالزمة.

التميمي واشتية يضعان حجر األساس لمشروع مباني "مجمع العزة الطبي" في الخليل
الخليــل - وفا - وضع يوم أمس، في منطقة نمرة 
بمدينة الخليل، حجر األساس لمشروع مباني "مجمع 
العــزة الطبي" الــذي تزيد تكلفته عــن 12 مليون 
دوالر، تحت رعاية رئيس رابطة الجامعيين، رئيس 
مجلــس أمناء جامعــة بوليتكنك فلســطين، أحمد 

سعيد التميمي، وأعضاء المجلس.
وحضــر الحفــل، الذي تبــرع خالله أبنــاء المرحوم 
الحاج عزات أبو منشــار بمبلــغ مليون دوالر صدقة 
جارية عن روح والدهم كمســاهمة أولية للبدء في 
المشروع، وتبرع عصام التكروري التميمي بإنجاز 
كافة حفرياته، رئيس المجلس االقتصادي للتنمية 
واإلعمــار/ بكدار عضــو اللجنــة المركزية لحركة 
فتــح محمد اشــتية، ووزير الصحة الســابق فتحي 
أبــو مغلي، ورئيس الجامعة عماد الخطيب ونوابه، 
ورئيس المستشفى االستشاري سالم أبو خيزران، 
ورئيس بلدية الخليل نادر البيطار، ورئيس بلدية 
الخليل المنتخب الشيخ تيســير أبو سنينة، وعميد 
كليــة الطب في الجامعــة أنور دوديــن، والهيئتان 
األكاديمية واإلدارية في الجامعة، وحشد كبير من 
رؤســاء وممثلي المؤسســات الحكوميــة واألهلية 
والمجتمعية الوطنية وممثلين عن االجهزة االمنية، 

ورجال الدين واالعمال والعشائر في المحافظة.
وأعرب التميمي، عن سعادته بهذه اللحظة التاريخية 
المباركة التي يضعون بها حجر األســاس للمجمع 
بي المذكور، قائال "جاء ذلك بتضافر جهود أبناء  الطِّ
مدينــة خليل الرحمــن تتويجاً لعالقة الشــراكة ما 
بين الجامعة والقطاع الخاص من باب المســؤولية 
المجتمعية"، واستعرض مسيرة الجامعة وتطورها 
علــى مختلــف المســتويات العلميــة مــن برامــج 
ومختبرات وأبنية، منوها ان الرئيس الشهيد ياسر 
عرفات كان يطلق عليها اسم "فلسطين الصغرى" 

لتميزها وسرعة تطورها.
وأشار إلى أن محافظة الخليل أكبر محافظات الضفة 
الغربية ســكاناً ونمواً سكانياً واقتصادياً ما يشكل 
تحدياً حقيقا لتطور الوضع االجتماعي واالقتصادي 

للمحافظة بشكل خاص ولفلسطين بشكل عام.
ومن جانبه أكد اشتية أهمية المجتمع المحلي في 
بناء مؤسســاته الوطنية، معتبرا مشــروع "مجمع 
بي" نموذج يحتذى به على المســتوى  العــزة الطِّ
الوطنــي واإلقليمــي والدولــي، قائــال "يأتــي هذا 
المشــروع تكملة للعديد من المشاريع القائمة في 

دولة فلسطين التي تشع الحياه في مؤسساتها".

كما شــدد على أهمية الوحــدة الوطنية، وقال "لن 
يكون هناك ســالم دون تبيض الســجون وإطالق 
سراح كافة االسرى لينعموا بحريتهم التي سلبهم 

اياها االحتالل". 
مــن جانبه، أشــاد أبــو مغلــي بجامعــة بوليتكنك 
فلسطين، وأكد ضرورة االهتمام بالقطاع الصحي، 
مبــاركاً الجهــود المبذولــة إلقامــة هذا المشــروع 
الوطني الضخم من قبل الجامعة وقال "فلسطين 

تنهض بمؤسساتها".
وفــي كلمتــه، اكد رجــل األعمال رفيق عــزات أبو 
منشــار، أنّ تبرعهــم هــو صدقة جاريــة عن روح 
والدهم، موضحاً أنّ محافظة الخليل بأمس الحاجة 
د أهمية  لمثل هذه المشــاريع الحيوية الطبية، وأكّ
دعــم هذا المشــروع الوطني من كافة مؤسســات 
المجتمــع المحلي، شــاكراً الســيد باولــو الذي قام 

بتصميم هذا المجمع.
ووفــي الختام وقــع التميمي وأبو منشــار اتفاقية 
تعــاون ما بيــن الجامعة وأبناء المرحــوم عزات أبو 
منشــار للبدء بتنفيذ المشــروع علــى أرض الواقع 
وبخطــة زمنيــة محددة وواضحة، وتــم وضع حجر 

األساس للمشروع.

الحمد اهللا يترأس جلسة لمناقشة إعادة 
هيكلة آلية تنسيق مساعدات الدول المانحة

رام اهللا - الحياة االقتصادية - ترأس رئيس الوزراء 
رامي الحمد اهللا جلسة لمناقشة إعادة هيكلة آلية 
تنســيق مســاعدات الدول المانحة في فلسطين، 
والتي صادق مجلس الوزراء خالل جلسته االخيرة 
على اإلطار الجديد لهذه اآللية. وقال رئيس الوزراء 
حالل الجلسة: "نجتمع اليوم لمناقشة تنفيذ الهيكلة 
الجديدة لتجمع المانحين في فلسطين، لتتوافق مع 
أجندة السياسات الوطنية لألعوام القادمة، وبرنامج 
عمل االتحاد األوروبي المشترك، وإطار عمل األمم 
المتحدة للمســاعدة اإلنمائيــة، وبرامج المانحين 
األخــرى في فلســطين". وتابع الحمــد اهللا: "بادر 
الرؤساء األربعة المشاركون وهم األمم المتحدة، 

النرويــج، البنك الدولي، والحكومة الفلســطينية 
إلى إعادة النظر في الهيكل الحالي واقتراح مبادرة 
وآلية جديــدة، لتكون القيادة فلســطينية لعملية 
إدارة آلية مساعدات الدول المانحة، ولتساهم في 
فعالية وتحسين كفاءة الفرق العاملة ضمن الخطة 
الجديــدة". وأردف رئيس الــوزراء قائال: "نأمل أن 
تساهم الهيكلية الجديدة للمانحين في فلسطين 
في تحقيق أهدافنا المشتركة، واالستفادة المثلى 
من المــوارد المتاحــة، خاصة في ظــل انخفاض 
نسبة المساعدات الخارجية باإلضافة إلى استمرار 
إســرائيل باحتالل أرضنا ومصــادرة مقدرات أبناء 

شعبنا، ال سيما مواردنا الطبيعية".

تحت رعاية محافظ سلطة النقد 

"االسالمي الفلسطيني" يفتتح مكتبه الـ 30 في جامعة القدس المفتوحة بنابلس
نابلس - الحياة االقتصادية - افتتح البنك االسالمي 
الفلســطيني وتحــت رعاية محافظ ســلطة النقد، 
مكتبــه الجديــد فــي جامعــة القــدس المفتوحــة 
بمحافظة نابلس ليرفع بذلك عدد فروعه ومكاتبه 
المنتشــرة فــي كافة انحــاء الوطن الــى 30 فرعا 
ومكتبــا، وذلك بحضور ممثلين عن ســلطة النقد 
ومحافظ نابلس اكرم الرجوب وممثلين عن رئاسة 
جامعة القــدس المفتوحة ومجلس األمناء واالدارة 
العليا للبنك باالضافة الى عدد من كبار الشخصيات 

االعتبارية في المحافظة. 
وقــام بقــص الشــريط كل من بيان قاســم مدير 
عام البنك االسالمي الفلسطيني والدكتور رياض 
ابو شــحادة مســاعد محافظ ســلطة النقد لشؤون 
االستقرار المالي، إلى جانب مدير فرع الجامعة في 
نابلس ورئيس غرفة تجارة نابلس، وبحضور لفيف 
مــن ادارة البنــك وادارة جامعة القــدس المفتوحة 
وممثلين عن مجلس االمناء والمؤسســات المحلية 

في المحافظة. 
وفي بداية كلمته عبر بيان قاسم عن تضامن البنك 
مع األســرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، 
والذيــن يخوضون معركة للصمــود والتحدي لنيل 
مطالب إنســانية هي مطالب شعب بأكمله، مؤكدا 
أن حفل االفتتاح هذا يقام على أضيق نطاق ممكن 
وذلــك أوال تضامنا مع صمودهم وثانيا تعبيرا عن 
الصمود واســتمرار النضال خارج أسوار المعتقالت 

في البقاء والتحدي.
وعبر بيان قاسم في كلمته التي ألقاها خالل الحفل 
عن فخره بافتتاح المكتب الجديد وتوســيع شــبكة 
البنك اإلســالمي الفلســطيني المنتشرة في كافة 
محافظات الوطن والذي يأتي في إطار استراتيجية 
التوســع التي تنتهجهــا اإلدارة العليــا للبنك بهدف 
االرتقــاء بخدمة العمالء واالنتشــار الجغرافي في 
المناطق الحيوية وتحقيق سياسة الشمول المالي. 
باالضافة الى مســاعدة الطلبة في جامعة القدس 
المفتوحــة لتســهيل معامالتهــم الماليــة الخاصة 
بالتعليــم واالســتثمار في هــذه الطاقات الشــابة 
بمنحها الفرصــة للتعرف عن قرب على المعامالت 
المصرفية اإلســالمية واكتســابهم سفراء وعمالء 

في المســتقبل، الفتا إلــى أن افتتاح المكتب داخل 
الجامعة يعد اســتكماال للجهود التــي يبذلها البنك 
للتوسع الجغرافي في المناطق التي تحتاج إلى هذه 
الخدمــات. وخالل كلمته في احتفــال افتتاح مكتب 
نقد في جامعة القدس المفتوحة للبنك االسالمي 
الفلســطيني في مدينة نابلــس ممثال عن معالي 
محافظ ســلطة النقد عزام الشــوا، أشــاد مساعد 
محافظ ســلطة النقد لشــؤون االستقرار المالي د. 
رياض أبو شحادة بأداء البنك اإلسالمي الفلسطيني 
وخدماتــه المصرفية المتنوعة، وانتهاجه سياســة 
التفرع وتواجده في جميع المحافظات الفلسطينية 
ال سيما المناطق النائية منها، وأثر ذلك على تحقيقه 
نسب نمو في صافي أصوله والتي بلغت حتى نهاية 
شــهر 2017/3، 24 % مقارنة مع نفس الفترة من 

العام السابق.
وأوضــح د. أبو شــحادة أن هناك نمــواً في القطاع 
المصرفي اإلســالمي وفقا للمؤشــرات حتى نهاية 
شــهر 3 مــن عام 2017، مشــيراً إلــى نمو كل من 
صافــي أصــول المصــارف اإلســالمية، ومحفظة 
التمويــالت الممنوحــة، وودائــع العمــالء بنســبة

25 %، 22 %، 24 %، علــى التوالــي، مؤكــداً أن ذلك 

يدل على إقبال المواطن الفلسطيني على الخدمات 
المصرفيــة االســالمية. مــن جانبه رحــب محافظ 
محافظــة نابلس اللــواء أكرم الرجــوب بالحضور 
وأبرق تحية إكبار لألسرى الذين يخوضون إضرابا 
عــن الطعام لليوم الســابع والثالثين، ثم عبر عن 
فخــره بأن يحمل شــهادة البكالويــوس من جامعة 
القدس المفتوحة، مبينا أنها نجحت في التوسع في 
المحافظات الفلسطينية والوصول إلى كل شرائح 
الشعب الفلسطيني، مشيدا بجهود رئاسة الجامعة 
ممثلة باألستاذ الدكتو يونس عمرو، لتحقيق عدالة 
التعليم لــكل الفلســطينيين رغم الظــروف التي 

فرضها االحتالل اإلسرائيلي.
إلــى هذا، رحب مدير فــرع "القدس المفتوحة" في 
نابلس أ. د. يوسف ذياب عواد بالحضور، ونقل لهم 
تحيات رئيس مجلس أمناء الجامعة م. عدنان سماة 
ورئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، ونقل اعتذارهم 

عن عدم الحضور ألسباب طارئة.
وقــال عــواد: إن هــذه الشــراكات تعزز مــن قدرة 
االقتصــاد الفلســطيني على مواجهــة مواجهة ما 
ا تحية  يتعــرض له إثر االحتالل وسياســياته، مبرقً

لألسرى المضربين عن الطعام.

بنك القدس يقدم دعمه لجمعية قرية المعلمات المقدسية
القدس المحتلة - الحياة االقتصادية 
-  قــدم بنــك القدس مؤخــراً دعمه 
لصنــدوق الطلبــة الجامعييــن فــي 
جمعيــة قرية المعلمات المقدســية، 
والذي يقدم يد العون للطلبة الذين 
تعســر عليهم إكمال تعليمهم بعد 
المرحلة المدرســية، وذلك في حفل 
أقامته في مقرهــا بمنطقة الطور، 
بحضــور مديــر عــام بنــك القدس 
صــالح هدمي وممثلين عن مديرية 
التربية والتعليم، وعدد من المعلمات 

وأعضاء الجمعية.
ــد صالح هدمي مديــر عام بنك  وأكّ
القدس، أن البنك يحرص على دعم 
مســيرة القطاع التربوي والتعليمي 
فــي كافة أنحاء فلســطين، وخاصة 
فــي مدينة القــدس وذلــك ألهمية 
التعليم لإلرتقاء بالمجتمع والنهوض 
بــه، وذلك ضمــن مســؤولية البنك 
كافــة  تشــمل  والتــي  المجتمعيــة 
قطاعــات المجتمــع، باإلضافــة إلى 
تعزيز ثقافة المساعدة في إطار أسرة 
بنــك القدس وفــي إطار الشــركات 
والمؤسســات األخــرى، فهــي واجب 

لشعب يستحق.
ونــوه هدمي إلى أن البنك ســاهم 
فــي ترك بصمة واضحــة في قطاع 
التعليــم منذ بداية العــام، فقد قام 
بدعم المراحل التعليمية كافّة والتي 

كان آخرها تقديــم الدعم لصندوق 
الطالــب المحتاج في جامعة الخليل، 
كذلك صنــدوق الطالب المحتاج في 
مدارس ورياض األقصى االسالمية 
كما في مدرســة بتونيا األساســية، 
باإلضافــة المعهد األزهــري، ودعم 
جامعة بيرزيت من خالل توفير أجهزة 
حاسوب وآالت تصوير، مثمناً حرص 
جمعية قرية المعلمات على االزدهار 
بالتعليم والمســيرة التعليمية ودفع 

العجلة األكاديمية إلى األمام.

ومــن جهتها أكــدت رئيســة جمعية 
قريــة المعلمات فاتنــة الفتياني أن 
صندوق الطلبــة الجامعيين هو أول 
مشروع تنفذه الجمعية منذ نشأتها، 
وأشارت ألهمية المشروع في دعمة 
الطلبة المقدسيين في داخل المدينة 
وخارجها بأقســاط كاملة أو جزئية، 
حيث ساعدت الجمعية ومنذ تأسيسها 
عــام 2006 أكثــر مــن 400 طالــب 
وطالبة، شــاكرة بنــك القدس على 
المقدســيين  الطلبة  صندوق  دعمه 

وقدمــت لــه درعــاً تقديــراً لجهوده 
وعطائه.

وال يقتصــر دعم بنــك القدس على 
القطاع التعليمي فقط، بل يهتم أيضاً 
بالمراكز الصحية، كذلك المؤسسات 
الثقافية والمواهب الفنية، باإلضافة 
إلــى الجمعيــات اإلنســانية والبيئية 
الرياضية  واألنشــطة  واالجتماعيــة 
وذلــك ضمــن سياســة المســؤولية 
المجتمعية التي ينتهجها البنك لوضع 

مصلحة المجتمع أوالً.

تطرحه هيونداي في الشرق األوسط

الجيل الجديد من سيارة أزيرا يعزز مواصفات الراحة والقوة واألمان
رام اهللا - كشــفت شــركة هيونــداي النقاب عن 
نسخة الشرق األوسط من سيارة ان أزيرا الجديدة 
كلياً، والتي تتسم بكونها سيارة أكبر وأكثر تقدماً 
بكثيــر من طــراز الجيــل الســابق. ويأتي طراز 
الشرق األوسط من أزيرا بمحرك أكبر وأقوى مما 
رز أزيرا الموجهة إلى األســواق  هــو متاح في طُ

األخرى في العالم.
وتــم تصميم طراز الجيل الســادس مــن أزيرا 
وهندســته ليكون أفضل ســيارة سيدان عائلية 
تنتجها الصانعة الكورية، ويتســم بكونه أطول 
وأعرض وأعلى ارتفاعاً من طرز األجيال السابقة، 
ويوفر مســتويات أعلى من الراحة والتجهيزات. 
وتأتي النسخ العالمية من هذا الطراز بمحركات 
أكبرها مؤلف من ســت أســطوانات بســعة 3.0 
ليتر ليولّد قوة أقصاها 261 وحدة حصان مترية. 
أمــا المشــترون فــي منطقة الشــرق األوســط 
فســيحصلون على أزيرا بمحرك سعته 3.5 ليتر 
بقــوة 290 وحدة حصان متريــة (286 حصان)، 
متصــل بناقــل حركــة أوتوماتيكــي ذي ثماني 

سرعات.
د مايك ســونغ، رئيس عمليات هيونداي في  وأكّ
إفريقيا والشــرق األوســط، نجاح الطــراز أزيرا 
في الشرق األوسط، منوهاً بإدراك المسؤولين 
في المقر العالمي للشــركة في كوريا لألهمية 
الخاصة التي يحظى بها هذا الطراز في المنطقة، 
وقال: "عندما ننظر إلى المشترين المهتمين بهذه 
الشريحة من السيارات، نرى في الشرق األوسط 
طلبــاً واضحاً على ســيارات ذات محــركات تمتاز 
بمزيد من القوة بالمقارنة مع األســواق األخرى 
علــى الصعيــد العالمي، وقــد أخــذت هيونداي 
هذا األمــر على محمل الجد، وقدم مهندســونا 

مواصفات فريدة من نوعها من شــأنها أن تمنح 
أزيرا جاذبية أكبر للعمالء في المنطقة".
تصميم أنيق وهندسة قوية

يأتي المحرك القوي المتاح لســوق دول مجلس 
التعاون الخليجي حصرياً، ضمن باقة مواصفات 
مرموقة من شــأنها أن ترسي معياراً جديداً في 
قطاعهــا. وقد جرى االهتمــام بالتفاصيل خالل 
عمليــة التطويــر اهتمامــاً وثيقــاً لخلــق توازن 
مثالــي بين االســتقرار والتجــاوب والراحة أثناء 
ركوب السيارة. ويمثل تصميم أزيرا الجديد كلياً 
أحدث درجات التطور التي تشهدها لغة التصميم 
المتميزة والمتسمة بالثقة لدى هيونداي. وتعتبر 
أزيرا طــراز هيونداي الثاني الموجه لألســواق 
العالميــة الــذي يحمل عنصــر التصميم الجديد 
الخاص بالعالمة التجارية؛ وهو الشبك األمامي 
ذو الفتحات المتوالية والمســمى "كاســكيدينغ 
غريل" (الشــبك متوالــي االنحــدار)، الذي يمنح 
الســيارة هويــة واضحــة التميــز، فــي حين أن 
المصابيــح الخلفيــة تضــيء بعــرض الســيارة 
الكامل، لترسم صورة متجددة تحتفظ، بالرغم 
من ذلك، بروح التصميم الخاصة بأزيرا، وتبرز 

تصميماً متوازناً تماماً من كل زاوية.
وقد اكتسب جسم السيارة األنيق مزيداً من القوة 
جراء اللجوء إلى أساليب البناء المتقدمة، ما منحه 
أفضل مســتوى صالبة في هــذه الفئة. وزيدت 
الصالبة االلتوائية بنسبة 23.2 بالمئة، وصالبة 
الهيــكل اإلجمالية بنســبة 34 بالمئــة، مقارنة 
مــع الطراز الســابق. وترتفع مســتويات الراحة 
والســيطرة وتقــلّ كثيراً مســتويات الضوضاء، 
بازدياد قوة جسم السيارة، فضالً عن كونه يخلق 

بنية أمتن وأكثر أمناً.

EFQM عوض: اإلحصاء يحصل على شهادة التميز األوروبي
رام اهللا - الحياة االقتصادية - أعلنت عال عوض، 
رئيــس الجهــاز المركزي لإلحصــاء عن حصول 
 "EFQM" الجهــاز على شــهادة التميــز األوروبي
(ملتزمــون بالتميــز)، وذلك وفق نمــوذج التميز 
للمؤسســة األوروبية إلدارة الجودة، مشيرةً إلى 
أن الحصــول علــى هــذه الشــهادة يأتــي ضمن 
ســعي الجهاز الدائــم والمتواصل نحو تحســين 
األداء ومواكبــة التطــور في مجال جــودة العمل 
اإلحصائي، ليشــكل ذلك إضافــة نوعية جديدة 
إلــى ســجل الجهاز فــي مأسســة العمــل، حيث 
ســبق وأن حصــل الجهــاز علــى شــهادة األيزو 
9001:2008، إضافة الى انضمام فلسطين إلى 

المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS والذي يعتبر 
أحد أهم معايير النشــر الدولية. وتجدر اإلشــارة 
إلــى أن الجهــاز بــدء التحضيرات واالســتعدادات 
للحصول على هذه الشهادة منذ 2014 تماشياً مع 
اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية. وقد 
أشاد تقرير المؤسسة األوروبية للجودة بمستوى 
انجاز اإلحصاء الفلسطيني لمشاريع التميز، ومدى 
انســجام وتعاون طاقم العمــل في اإلحصاء في 
الســعي لتحقيق أهدافه، وهو ما يعكس اإلرادة 
الحقيقية وااللتزام الذي تبديه المؤسسة في إطار 
تنفيذ إستراتيجيتها وبرامجها وتوجهاتها الدائمة 

نحو التميز وتعزيز جودة اإلحصاءات الرسمية.


