
االقتصادية
7867 لعــدد  ا  -  2017 /10 /19 لخميــس  ا
Thursday   19   October   2017 -  No. 7867 20

مخزونات النفط األميركية تهبط 5.7 مليون برميل
رويتــرز - قالت إدارة معلومات الطاقــة األمريكية امس إن 
مخزونــات النفــط الخام فــي الواليات المتحــدة انخفضت 
األسبوع الماضي في حين ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج 

التقطير.
وهبطــت مخزونات الخام 5.7 مليون برميل في األســبوع 
المنتهي في 13 أكتوبر تشــرين األول مقارنة مع توقعات 

المحللين النخفاض قدره 4.2 مليون برميل.

أوبك تميل إلى تمديد خفض إنتاج النفط 9 أشهر
رويترز- قالت مصادر بأوبك إن المنظمة تميل نحو تمديد اتفاق خفض 
إنتاج النفط مع روسيا ومنتجين مستقلين آخرين حتى نهاية 2018 على 
الرغم من أن نمو الطلب بمعدل أقوى من التوقعات قد يسمح للمنظمة 
بتأجيــل القــرار حتــى أوائل العام القــادم. وتخفض منظمــة البلدان 
المصــدرة للبترول (أوبك) إلى جانب روســيا وتســعة منتجين آخرين 
إمــدادات النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا حتى مارس آذار 2018 
في مسعى للتخلص من تخمة المعروض التي تؤثر سلبا على األسعار.

بتمويل من مجموعة االتصاالت

«القدس المفتوحة» تحتفل بانتهاء تشطيب المرحلة الثانية من مبنى قلقيلية 
قلقيلية- الحياة االقتصادية- 
القــدس  جامعــة  احتفلــت 
المفتوحــة امــس، باالنتهاء 
لمرحلــة  ا تشــطيب  مــن 
الثانيــة مــن مبنــى جامعة 
والذي  المفتوحــة،  القــدس 
مولــت مجموعــة االتصاالت 
الفلسطينية جزءا منه، وجاء 
االحتفال تحت رعاية عطوفة 
محافــظ محافظــة قلقيلــة 
اللــواء رافع رواجبــة، وأقيم 

في مقر الجامعة الجديد.
وحضــر االحتفــال: رئيــس 
مجلس أمناء جامعة القدس 
المفتوحــة المهندس عدنان 
ســمارة، ورئيــس الجامعــة 
أ. د. يونــس عمــرو، ووزيــر 
الحكــم المحلــي د. حســين 
محافظة  ومحافــظ  األعرج، 
قلقيلية اللــواء رافع رواجبة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة 
االتصاالت الفلسطينية عمار 
العكر. ومديــر فرع قلقيلية 
الدكتــور جمال ربــاح، وعدد 
مــن المــدراء فــي مجموعة 
الفلســطينية،  االتصــاالت 
ونواب رئيس جامعة القدس 
المفتوحة ومساعدو الرئيس 
وعمــداء  الفــروع  ومــدراء 
الكليات والمراكــز والدوائر، 
قلقيليــة،  فــرع  وموظفــو 
الطلبــة  مجلــس  ورئيــس 
القطري زياد الواوي. ورئيس 
بلديــة قلقيليــة د. هاشــم 
المصري، وأمين ســر حركة 
فتــح فــي قلقيليــة محمود 
األجهــزة  ومــدراء  ولويــل 

األمنية ووجهاء قلقيلية.
وقال اللواء رواجبة: «نحتفل 
المرحلة  هــذه  بإنجاز  اليوم 
الهامــة والتي لهــا مردودها 
لرقــي  ا علــى  بــي  إليجا ا
لجامعة  وجودتــه،  بالتعليم 
أصــرت أن تكــون رســالتها 
وطن فــي جامعــة وجامعة 

في وطن».
وأضــاف اللــواء رواجبــه، أ، 
إدارة الجامعة ممثلة باألستاذ 
عمــرو  يونــس  الدكتــور 
وطواقمــه العاملة في جميع 
فــروع الجامعة فــي الوطن 
مضــت واثقة الخطــى تجاه 
تمكيــن الفــروع وتطويرها 
قياســي  زمن  في  فأنجــزت 

نماذج راقية ومميزة، شاكرا 
كل من أســهم فــي تطوير 
خصوصا  ورفعتها  الجامعــة 

في محافظة قلقيلية.
وفي ختام كلمته هنأ شعبنا 
إلنهــاء  المســاعي  بنجــاح 
اللحمــة  وإعــادة  االنقســام 
الفلسطيني  الشــعب  ألبناء 
غــزة  قطــاع  فــي  الواحــد 
والضفــة الغربيــة، متمنيــا 
اللحظــة  هــذه  تنطــوي  أن 

البغيضة من حياة شعبنا.
مــن جانبه، قــال المهندس 
عدنــان ســمارة، إن قلقيلية 
هي مدينة الشهداء ومدينة 
االحتــالل  ضــد  المقاومــة 
تولى  المفتوحــة  والقــدس 
إنهــاء مبنى قلقيليــة أولية 
كبيرة واليوم نحتفل بافتتاح 
هــذا المبنــى، واليــوم نرى 
مبنــى جميــل يليــق بهــذه 
المدينــة  وبهــذه  الجامعــة 
اهللا  ذن  بــإ و  ، مــدة لصا ا
سنواصل بناء فروع القدس 
المفتوحة المملوكة في كافة 

المحافظات.
وأضاف المهندس سمارة، إن 
إنشاء فروع مملوكة للجامعة 
متواصــل وقد أنجزنا الكثير 
مــن هــذه المبانــي ولكننــا 
بحاجة لمواصلة البناء ونحن 
بحاجــة لقرابــة 50 مليــون 
دوالر من أجل مواصلة البناء 
في الفــروع غيــر المملوكة 
للجامعة، مقدما شــكرا لكل 
مــن ســاهم في إنجــاز هذا 
االتصــاالت  بينهــا  المبنــى 
يتــي  لكو ا ق  و لصنــد ا و
اإلسالمي  التنمية  وصندوق 

والحكومة التي قدمت المبلغ 
األكبر لهذه الجامعة أيضا.

وأضــاف أن الجامعــة تركــز 
حاليــا على نوعيــة التعليم 
ونوعية الخريج حتى أضحى 
خريجــو القــدس المفتوحة 
يتنافسون مع نظرائهم في 
الجامعــات المحلية والدولية 
الفــت،  بشــكل  ويتميــزون 
فالتعليم المفتوحة والتعليم 
اإللكترونــي والمدمــج هــو 
والقدم  التعليــم  مســتقبل 
المفتوحــة رائــدة فــي هذا 
تصبح  ألن  ونسعى  المجال، 
الجامعــة فــي مصــاف أهم 
500 جامعــة على مســتوى 

العالم قريبا إنشاء اهللا.
الرئيس  قــال  جانبــه،  مــن 
عــة  لمجمو ي  لتنفيــذ ا
االتصاالت الفلسطينية عمار 
العكر، إن شعبنا الفلسطيني 
مختلف  وفــي  قلقيلية  فــي 
أرجــاء الوطن يســجل يوما 
نجــاح  قصــص  يــوم  بعــد 
متواصلــة، وأنــه مهما بني 
من مســتوطنات لــن يقتلع 

شعبنا من أرضه.
وأضــاف العكــر إن مجموعة 
شــريكة  هــي  االتصــاالت 
س  للقــد تيجية  ا ســتر ا
مختلــف  فــي  لمفتوحــة  ا
شــركاء  ونحن  المحافظات، 
لكافة الجامعات الفلسطينية 
فــي الوطن ، فنحــن ندعم 
إلكمــال  الباحثيــن  إرســال 
رســالة الدكتــورة من خالل 
برنامــج إيفاد الــذي وقعناه 
باالمس مــع جامعة بيرزيت 
الن التعليم هو أســاس بناء 

المجتمع وهو القوة الرئيسية 
الــذي  األعظــم  والســالح 
نمتلكه كشــعب فلسطيني، 
وكذلك نقــدم كل عام 550 
منحة دراسية داخل الجامعات 
نصل  ونحن  الفلســطينية، 
مدرســة  مــن 2000  أكثــر 
باإلنترنــت لدعــم  حكومــة 
تطوير عمليــة التعليم عبر 
برنامــج ابجــد نــت، وكذلك 
نحــن ندعــم الرقمنــة فــي 
المناهج  بتحويــل  التعليــم 

إلى الكترونية.
االتصــاالت  أن  وأوضــح 
التعليــم  دعــم  ســتواصل 
في فلســطين ، وشكرإدارة 
المفتوحة  القــدس  جامعــة 
المهنــدس  رأســها  وعلــى 
ســمارة واألســتاذ الدكتــور 
عمرو، إلنشــاء هــذا المبنى 
المميــز الــذي يثبــت صمود 
شــعبنا الفلســطيني علــى 
أرضه في محافظة قلقيلية. 
إلى ذلك، قال أ. د. عمرو، في 
كلمته باالحتفال، إن جامعة 
حلم  هي  المفتوحة  القدس 
للكبار قد تحقــق يوم حمل 
هــؤالء الكبار هم شــعبهم 
إجــراءات  اســتفحلت  حيــن 
االحتــالل اإلســرائيلي بحق 
جامعاتنــا ومعاهــد التعليم 
باالغالقــات والمنــع، ففكــر 
القــادة فــي نقــل الجامعــة 
للطالب للتغلب على إجراءات 
االحتالل وكان لهم ما أرادوا 
المفتوحة  القدس  وأصبحت 
الجامعة األكبر في فلسطين، 
وتشــكل ما يقارب 40 % من 
التعليم العالي الفلسطيني.

أن  عمــرو،  د.  أ.  وأضــاف 
المفتوحة  القــدس  إنجازات 
لمســت علــى أرض الواقــع 
فــي فروعها المختلفة البالغ 
عددهــا 20 فرعا، ولمســت 
على المستوى الدولي بنيلها 
عددا مــن الجوائــز العالمية 
والعربية، وأكبر وسام يعلق 
على أروقة هذه الجامعة هو 
فوز المعلمة حنــان الحروب 
مدرســة  أفضــل  بجائــزة 
على مســتوى العالــم العام 

الماضي.
وأوضح أ. د. عمرو بالنســبة 
كانــت  المفتوحــة  للقــدس 
األولويــة في البنــاء لمدينة 
قلقيلية شاكرا بلدية قلقيلية 
علــى وجــه الخصوص على 
تقديــم هــذه األرض التــي 
يقــوم عليها المبنــى والذي 
بافتتاحــه  اليــوم  نحتفــل 
بتمويل جزئي من االتصاالت 

الفلسطينية.
عــة  مجمو ن  أ ضــح  و أ و
مهــم  دور  لهــا  االتصــاالت 
حيــث تقدموا بتبرع ســخي 
أسهم إسهاما طيبا في إنجاز 
المبنــى إلــى جانــب جهــات 
مختلفة على رأسها الحكومة 
الفلســطينية وعلى رأســها 
دولــة رئيس الــوزراء رامي 
الحمــد اهللا ورجــال أعمــال 
واليــوم  قلقيليــة،  ووجهــاء 
نحتفل بافتتاح مبنى قلقيلية 
وغدا سنحتفل بافتتاح باقي 
للتحريــر  وصــوال  المبانــي 

واالستقالل.
وفــي ختــام االحتفــال تــم 
تكريــم مجموعة االتصاالت 
الفلسطينية من قبل جامعة 
كذلك  المفتوحــة،  القــدس 
تــم تكريم مســاعد رئيس 
الجامعة لشؤون التكنولوجيا 
واإلنتاج د. م. إســالم عمرو، 
ومســاعد رئيــس الجامعــة 
للشــؤون اإلداريــة د. تامــر 
ســهيل وهــم مــن شــكلوا 
حلقــة وصل مــع االتصاالت 
الفلســطينية، وكذلــك تــم 
تكريم رئيس مجلس الطلبة 
القطري في جامعة القدس 
المفتوحة لجهوده ومجالس 
الطلبة في إنجاز مبنى الفرع 

قلقيلية.

أفصح عن بياناته للربع الثالث

أرباح «اإلسالمي الفلسطيني» تتجاوز 9 ماليين دوالر 
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة-  أفصح البنك 
اإلســالمي الفلســطيني عن بياناتــه المالية 
للربــع الثالث مــن العام الجــاري 2017 معلناً 
تحقيق أرباح صافية بعد الضريبة في نهاية 

الفترة بلغت 9.46 مليون دوالر.
وقــال بيــان قاســم المديــر العــام للبنك إن 
مؤشرات البنك في الربع الثالث من هذا العام 
قوية، وتبشــر باختتام أعمال الســنة المالية 
بإنجــازات ماليــة مهمة، مشــيراً إلــى ارتفاع 
إجمالي إيرادات البنك بنســبة %14.47، ونوه 
قاســم إلــى أن أربــاح البنــك قبــل الضريبة 
تجــاوزت 12.5 مليــون دوالر مؤكــدا أن هــذا 
االرتفاع ناجم عن توسع أنشطة البنك خالل 
الفترة الماضية وافتتاح فروع جديدة في مدن 

ومحافظات في مختلف أرجاء الوطن.
وأشــار قاســم إلــى ارتفــاع تمويــالت البنك 
المباشرة إلى 588 مليون دوالر أميركي فيما 
قاربــت موجــودات البنك على المليــار دوالر، 
مشــيراً إلــى ارتفــاع صافي حقــوق الملكية 
لتصل إلى 104.5 مليون دوالر أميركي، فيما 
بلغ إجمالي إيرادات البنك 36.59 مليون دوالر 

أميركي.
وعزا قاسم هذا النمو في مؤشرات البنك إلى 
السياسات المالية واالقتصادية الطموحة التي 
أقرهــا مجلــس اإلدارة نهاية العــام الماضي 
وإلى إطالق البنك لحزمة كبيرة من الخدمات 
اإللكترونية التي ســاهمت بشــكل كبير في 

تعزيــز موقف البنــك بين عمالئه وتســهيل 
معامالتهــم المصرفيــة بما يحقق سياســة 
الشــمول المالــي التي تســعى ســلطة النقد 
الفلسطينية لتنفيذها، منوها في ذات الوقت 
إلــى أن هذا النجــاح تم تدعيمــه بجهد كبير 
تبذله طواقم العمل داخل البنك، وإلى األفكار 
والمنتجــات الجديــدة التي يعمــل البنك على 

طرحها باستمرار.
وأكد قاســم أن ثقة المستثمرين والمودعين 
والعمــالء تعتبــر ركيزة مهمــة وقوية يعتمد 
عليهــا البنك وتمثــل مصدراً مهمــاً لتحقيق 
األرباح وما يترتب على ذلك من نمو استثمارات 

المودعين والمستثمرين.
وأشــاد قاســم بالجهود المهمة التــي تبذلها 
ســلطة النقد الفلســطينية في متابعة عمل 
المصــارف ومتابعتهــا الحثيثــة لمســتجدات 
العمــل المصرفــي بمــا يضمن توفيــر بيئة 
جيــدة للمصارف مــن أجل ممارســة أعمالها 
بشكل يحقق لها األرباح ويتماشى مع أفضل 

الممارسات المصرفية العالمية.
اإلســالمي  البنــك  أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الفلسطيني يعمل من خالل 35 فرعا ومكتبا 
تغطي معظم محافظــات الوطن إضافة إلى 
شــبكة واســعة مــن الصرافات اآلليــة تجاوز 
عددهــا الـ60 صرافــاً مدعمــة بخدمات مثل 
اإليداع النقدي ومالئمة الستخدام ذوي اإلعاقة 

السمعية والبصرية.

بحثت مع ملتقى رجال األعمال األردني الفلسطيني التعاون المشترك

وزيرة االقتصاد الوطني تبحث مع نظيرها الطاجكستاني 
إمكانية توقيع اتفاقية في مجال االستثمار 

رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- بحثت 
وزيرة االقتصاد الوطني عبير عودة 
مع وزير التنمية االقتصادية والتجارة 
طاجكســتان نعمة اهللا  بجمهوريــة 
سبل تعزيز وتطوير عالقات التعاون 
البلدين،  والتجارية بين  االقتصادية 
وإمكانية إقامة استثمارات مشتركة. 
جــاء اللقاء علــى هامش مشــاركة 
الوزيــرة عــودة فــي الــدورة الثانية 
لمنتدى االقتصــاد والتعاون العربي 
مع دول آســيا الوســطي وأذربيجان، 
والتي عقدت في العاصمة الطاجيكية 

دوشنبه.
وأعربــت الوزيــرة عــودة عــن بالــغ 
لجمهوريــة  وتقديرهــا  شــكرها 
طاجاكستان على استضافتها للدورة 
الثانية للمنتدى، والتأكيد على أهمية 
بــذل المزيد من الجهود المشــتركة 
لدعم القضية الفلسطينية وتمكين 
الشــعب الفلســطيني مــن الصمود 
وصــوالً إلقامة الدولة الفلســطينية 
كاملة السيادة وفق الشرعية الدولية.

وأكدت الوزيرة على العالقة التاريخية 
القائمــة بين فلســطين وجمهورية 
الوسطى  آسيا  ودول  طاجيكســتان، 
وأذربيجــان، والتي تحظــى باحترام 
وتقدير واهتمام القيادة الفلسطينية، 
لذلــك «نحن نتطلع لتعزيــز التبادل 
التجاري بما ينسجم مع حجم عالقة 
الصداقــة التاريخيــة القائمــة بيــن 

البلدين».
هــا  نظير ة  د عــو ضعــت  و و
الطاجيكســتاني في صــورة الوضع 
االقتصــادي الفلســطيني الراهــن، 
والــدور الــذي تضطلع بــه الحكومة 
الفلســطينية في تحسين االقتصاد 
السياســات  أجنــدة  وفــق  الوطنــي 
عــالوة  اوالً»،  المواطــن  الوطنيــة» 
علــى الفرص االســتثمارية المتاحة 
فــي فلســطين وخاصــة فــي مجال 
والســياحة،  الصناعيــة،  المناطــق 
وتكنولوجيــا  والرخــام،  والحجــر 
المعلومــات والزراعــة، وفي مختلف 

مجاالت الصناعة الفلسطينية.
وأكــد اللقاء أهمية تعزيــز العالقات 
بيــن  واالســتثمارية  االقتصاديــة 
فلســطين ودول آســيا الوسطى من 
ناحية وجمهورية طاجيكستان بشكل 
خاص والتنســيق المشــترك لبلورة 
خطــة تعــاون تســهم فــي تطوير 
العالقات الثنائية، وخاصة بين القطاع 

الخاص في كال البلدين.
وأشارت عودة إلى أهمية العمل على 
تبــادل بعثات تجارية بيــن البلدين، 
وفــي هذا اإلطار دعت الوزيرة عودة 
نظيرها الطاجكســتاني إلــى زيارة 
دولة فلســطين علــى رأس وفد من 
رجــال اإلعمال لالطالع على مجاالت 
واستكشــاف  المشــتركة  التعــاون 
المتاحــة،  االســتثمارية  الفــرص 

والتعرف على االمتيازات التي توفرها 
الحكومة الفلسطينية للمستثمرين، 
تمهيداً إلقامة شــراكات تجارية في 

كال البلدين.
وعبرت عودة عــن جاهزيتها لتوقيع 
اتفاقيــة اســتثمارات متبادلــة بيــن 
علــى  الشــركات  تشــجع  البلديــن، 
االستثمار وتمكن من إقامة تبادالت 
تجاريــة األمر الذي ينعكــس إيجابا 
على اقتصاد البلدين، باإلضافة إلى 
العمل على تعزيز العالقة من خالل 

تشكيل لجنة وزارية مشتركة.
بدوره أعرب الوزير الطاجيكســتاني 
نعمــة اهللا عــن بالــغ ســعادته بهذا 
اللقاء وشــكر وزيــرة االقتصاد على 
مبديــاً  المنتــدى،  فــي  مشــاركتها 
اســتعداد طاجيكســتان لدراســة اَي 
مبــادرة لتنمية العالقات االقتصادية 

بين البلدين.
الطاجيكستاني  الوزير  واســتعرض 
واقــع االقتصــاد فــي طاجاكســتان 
وخطــط التنمية والنهضة لالقتصاد 
الوطني، حيث تســعى طاجاكستان 
لتحفيــز دول العالــم واإلقليم على 

االستثمار في طاجاكستان. 
وأضاف ان طاجاكســتان تعول على 
التنمية الصناعية عبر المواد الخام، 
فقد ســاهمت فــي النمــو الصناعي 
بنسبة ٢٠٪  في العام ٢٠١٦م الفتاً 
إلــى الثروات الطبيعية التي تشــتهر 

فيها طاجاكســتان، حيث يتم زراعة 
٤ محاصيل زراعية سنويا. 

الدولــة  إســتراتيجية  إلــى  وأشــار 
نحــو تنمية القطــاع الخاص وقطاع 
الســياحة، مؤكداً الوزير على أهمية 
المنتدى من الناحية إالقليمية أيضا.

من جهة ثانية، بحثت عودة، مع وفد 
من ملتقــى رجال األعمــال األردني 
ســر  أميــن  برئاســة  الفلســطيني 
الملتقــى صالــح مرقــة، ، التعــاون 
المشــترك وســبل تعزيــز العالقات 
االقتصادية، بما يشــمل زيادة حجم 
التبادل التجاري بين البلدين، وتمتين 
العالقــة مــا بيــن القطــاع الخــاص 

الفلسطيني ونظيره األردني.
االجتمــاع  خــالل  الوفــد،  وأطلعــت 
الذي جــرى بحضور رئيــس االتحاد 
العام للغرف التجارية الفلســطينية 
خليــل رزق، علــى االتفاقيــات التي 
تــم توقيعهــا بيــن البلدين الشــهر 
الماضي، مؤكدة أن الوزارة ســتبذل 
كل ما بوســعها من أجل تنفيذ هذه 
االتفاقيات التي من شأنها أن تنعكس 
لصالــح التنميــة االقتصاديــة لــكال 
البلديــن. بــدوره، أكــد الوفــد على 
عمق العالقــات الثنائية ودعم كافة 
أوجه التعاون الثنائي، وأشــاد بجهود 
الوزارة الرامية لدعم وتطوير القطاع 
الخاص، األمر الذي يساهم في نمو 

االقتصاد الفلسطيني بشكل عام.

«السياحة واآلثار» تخرج كوكبة جديدة من خبراء السياحة والسفر
رام اهللا- الحياة االقتصاديــة- احتفلت وزارة 
الســياحة واالثار بتخريج كوكبــة جديدة من 
خبراء مكاتب السياحة والسفر الفلسطينيين 
اجتــازوا امتحــان الخبيــر الســياحي، والذين 
وتأهلــوا للحصول على رخصة خبير ســياحة 
وسفر، حيث قامت وزيرة السياحة واالثار رلى 
معايعة بتســليم الشــهادات على الخريجين، 
وذلك بحضــور وكيل وزارة الســياحة واالثار 
علي أبو ســرور والياس العرجا رئيس جمعية 
الفنــادق العربيــة ولفيف مــن كادر الوزارة، 
حيــث عقد االحتفال في مقــر الوزارة بمدينة 
بيــت لحم. ورحبت معايعة بالحضور، مقدمة 
التهانــي للخبراء الســياحيين الذيــن اجتازوا 
االمتحــان بنجــاح ومؤكدة علــى أهمية عمل 
الخبراء الســياحيين في عمليــة إدارة مكاتب 
السياحة والسفر، لضمان تقديم أفضل خدمة 
ســياحية. واكدت معايعة اهمية عمل الخبراء 

في رفد القطاع السياحي الفلسطيني بوفود 
ســياحية جديــدة، باإلضافة لتشــجيع الوفود 
الســياحية على زيارة فلسطين ضمن برامج 
ســياحية فلســطينية ومســتخدمين لمرافق 

القطاع السياحي الفلسطيني.
وســيعمل الخبــراء الجدد على رفــدة القطاع 
الســياحي بخبــرات جديدة تعمــل على دعم 
الجهود الرامية الى النهوض بالواقع السياحي 
الفلســطيني، حيــث تعتبر مكاتب الســياحة 
المنظومــة  فــي  اساســية  ركيــزة  والســفر 
الســياحية الفلســطينية، باإلضافــة لتلبيــة 
الطلب المتزايد على هذه المهنة في ظل أعداد 

السياح المتزايد سنويا.
وخرجت الوزارة 36 خبيرا، مقسمين على 27 
خبير سفر، و7 خبراء سياحة، و2 خبير سياحة 
وســفر، ممن أتموا شــروط النجــاح من قبل 
الوزارة باإلضافة الجتياز االمتحانات الالزمة. 

حملة «في أرقام بتغير حياتك» تواصل سحوباتها 

سيدة متقاعدة من نابلس تفوز بـ 50 ألف شيقل من بنك األردن
جنيــن- الحيــاة االقتصاديــة- 
للســيدة  األرقــام  بتســمت  ا
المتقاعــدة شــفاء محمود علي 
مســاعيد والمدخرة لــدى بنك 
األردن-فــرع نابلــس منــذ عام 
2009، لتفــوز بجائــزة قدرهــا 
50 ألــف شــيقل، ضمــن حملة 
التــي  التوفيــر2017  حســابات 
تحمل شــعار «في أرقام بتغير 
حياتك»، حيــث تتضمن الحملة 
جائزة كل اســبوعين بقيمة 50 
ألف شــيقل خالل عــام 2017، 
وجائزة في نهايــة العام بقيمة 

مليون شيقل.
وبدت عالمات السعادة والفرحة 
مســاعيد  شــفاء  وجــه  علــى 
مــن  مفاجأتهــا  تمــت  عندمــا 
بتســليمها  واالحتفــال  البنــك 
الجائــزة بحضور رجاء الجبارين 
مســؤولة العالقــات العامة في 
البنك وأســامة زاغــة مدير فرع 
باإلضافة إلى موظفي  نابلس، 
وموظفات فرع البنك في نابلس 
وممثلين عن مؤسسات إعالمية 
واعالنية حضرت لتغطية الحدث.

وأعربــت شــفاء مســاعيد عــن 
فرحتها الشــديدة بهذه الجائزة 
التي لــم تكن متوقعــة، ودعت 
الجميــع الى فتح حســاب توفير 
في بنك األردن لالســتفادة من 
خدماتــه المصرفيــة المميــزة، 
الى جانــب الجوائز التي يقدمها 

علــى مــدار العام، مشــيرةً الى 
أنهــا فتحــت حســاب توفير منذ 
عــام 2009 لــدى فــرع نابلس، 
وتقــوم بتغذيــة حســابها بين 
الحين واآلخر، مشيدةً بالمهنية 
العالية والسهولة والوضوح في 

التعامل من موظفي البنك. 
بــدوره، قــال المديــر اإلقليمي 
لبنك األردن في فلسطين حاتم 
الفقهــاء «إن البنــك يهدف من 
خالل الحملة الى التأكيد على ان 
حساب التوفير يساهم في تغيير 
حياة المواطن بالمستقبل، وهذه 
الجوائــز بمثابة حافــز ومصدر 
توعيــة للمواطنين على أهمية 
هذا الهدف المجتمعي الذي من 
خالله نساهم في تطوير فكرة 

التوفير واالدخار لوقت الحاجة».
الفقهــاء «علــى  حاتــم  وأكــد 
ســعي البنــك بشــكل مســتمر 
للمحافظــة علــى تفوقــه فــي 
وكذلــك  تــه،  وخدما ئــه  ا د أ
الجوائــز المختلفة  تفوقه فــي 
التــي يقدمهــا لعمالئــه ضمن 
البرامــج والحمــالت المتعددة»، 
والمباركــة  التهنئــة  مقدمــا 
متمنيا  مساعيد،  شفاء  للفائزة 
التوفيــق والنجــاح لكافة عمالء 
القادمة،  الســحوبات  البنك في 
داعيــا الجميع «لفتح حســابات 
توفير لدى بنك األردن أو تغذية 
حساباتهم القائمة ليتمكنوا من 
الدخول في الســحوبات القادمة 

من الحملة».


