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ضبط 10 آالف لتر من السوالر المهرب في طولكرم
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- تمكنت طواقــم الضابطة 
الجمركية واالمن الوقائي من ضبط صهريج محمل بـ 10 
آالف لتر من الســوالر المهرب وال يحمل أية أوراق قانونية 

في منطقة بزاريا بمحافظة طولكم. 
وتمــت عملــت الضبط بنــاء علــى معلومات اســتخبارية، 
وتم التحفظ على المضبوطات والقضية لحين اســتكمال 

االجراءات القانونية الالزمة.

جنين: ضبط شرائح اتصال اسرائيلية محظورة
رام اهللا- الحياة االقتصادية- ضبطت طواقم الضابطة الجمركية، 
يــوم أمــس، في محافظــة جنين كميــة من شــرائح االتصاالت 
االســرائيلية وبطاقات شــحن رصيد خلوية اســرائيلية ممنوعة 
من التداول في االسواق الفلسطينية. وافاد بيان الدارة العالقات 
العامة واالعالم بالضابطة الجمركية انه تم ضبط الكمية خالل 
القيام باعمال الدورية االعتيادية داخل سيارة نقل تقوم بتوزيعها 

على المحالت التجارية بالمحافظة، حيث تم ضبط الكمية

ضمن مشروع ممول من االتحاد األوروبي

رام اهللا: «بال تريد» ينظم ورشة حول التحول لالقتصاد األخضر
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- عقد 
مركــز التجــارة الفلســطيني – بــال 
تريــد، يــوم أمس، ورشــة فــي رام 
لالقتصــاد  «التحــول  بعنــوان  اهللا 
األخضــر»، وقد اســتهدف فــي هذه 
الورشة الشركات الفلسطينية بشكل 
أساســي، وذلك ضمن مشــروع خلق 
بيئة ممكنة ألعمال االقتصاد األخضر 
في فلســطين والممول مــن االتحاد 

األوروبي. 
تم عقد هذا اللقاء التوعوي للشركات 
األخضر  اإلقتصاد  بمفهوم  للتعريف 
وكذلــك المعايير الالزمة والمطلوبة 
للتحــول ضمن هــذا المفهــوم، بما 

العالميــة  المتطلبــات  مــع  يتــواءم 
وتحقيق التنافسية من خالل تطوير 
الجودة وااللتــزام بالمعايير الدولية، 
بمــا ينعكس على تنميــة الصادرات 

الفلسطينية.
وأكد شــوقي مخطوب، مديــر دائرة 
التجــارة  مركــز  فــي  السياســات 
الفلســطيني، علــى «أهميــة التزام 
القطاعيــن  مــن  األطــراف  جميــع 
الحكومــي والخــاص علــى  صياغة 
السياسات الوطنية الداعمة لتطبيق 
هــذا المفهــوم، حيث يعتمــد مركز 
التجارة الفلســطيني في تنفيذ هذا 
المشــروع علــى علــى شــراكته مع 

الوزارات والمؤسسات ذات العالقة».
وقد تــم وضع آليــة ومعايير الختيار 
القطاعات المستهدفة ومعايير اختيار 
الشــركات التــي ســيتم العمل معها 
ــا والبالغ عددها خمس عشــرة  الحقً
شــركة فلســطينية مــن الشــركات 
الصغيرة والمتوسطة. وقد قام فريق 
عمل مركــز التجارة الفلســطيني – 
بال تريــد بتوزيع طلبات االشــتراك 
في المشــروع على الشركات وشرح 
آلية تعبئة هذه الطلبــات، علما بأن 
اختيار الشــركات ســيكون من خالل 
لجنة ســتقوم بدورها بفرز الطلبات 
وتحديد الشركات التي سوف تستفيد 

من هذا المشــروع. ويهدف المشروع 
الى خلق بيئة ممكنة لألعمال ضمن 
مفهــوم االقتصاد األخضــر، ويعمل 
بال تريد على تحقيق فكرة المشروع 
وذلــك مــن خــالل العمــل مــع كافة 
الشــركاء علــى بناء سياســة وطنية 
تخدم هذا التوجه تماشيا مع  التوجه 
العالمــي، وســيتم العمل علــى بناء 
ضمن  الفلسطينية  الشركات  قدرات 
قطاعات يتم تحديدها، بحيث تكون 
قــادرة لمواكبة التطورات ومتطلبات 
األسواق العالمية ضمن هذا المفهوم 
وبالتالــي يســاهم ذلــك فــي تنمية 

الصادرات الفلسطينية.

نيابة الجرائم االقتصادية تختتم ورشة
حول تقنيات التحقيق في قضايا غسل األموال

رام اهللا- الحياة االقتصادية- اختتمت 
يوم  االقتصاديــة،  الجرائــم  نيابــة 
أمس، ورشة حول تقنيات التحقيق 
في قضايا غســل األموال بالشراكة 
مــع مشــروع دعــم قطــاع العدالــة 
«JSAP IV» وباالشتراك مع الشرطة 
األوروبيــة وبرنامج تعزيــز العدالة 
الفلسطينية ووحدة المتابعة المالية 

الفلسطينية.
وافتتــح التدريــب كل مــن انطونيو 
باســتور، خبيــر نيابــة فــي مكتــب 
تنســيق االتحــاد األوروبــي لدعــم 
واألستاذة  الفلســطينية،  الشــرطة 
نجــاة بريكي رئيــس نيابة مكافحة 
الجرائم االقتصادية في مكتب النائب 
العام، ومدير وحدة المتابعة المالية 
األســتاذ وائــل الفي، ومديــر فريق 
مشروع دعم قطاع العدالة  ايميري 

ادوارديو. 
وخالل االفتتاح شكر باستور الشركاء 

الداعميــن لهذا التدريب وأشــار إلى 
أهمية هــذا التدريب في رفع كفاءة 
المشاركين في قضايا مكافحة غسل 
األموال، كونه سيناقش قضايا غسل 
أمــوال واقعية كحاالت دراســية من 
فلسطين وإيطاليا وأميركا، وسيبحث 
مسائل قانونية تتعلق بتطبيق قرار 
بقانون مكافحة غســل األموال في 

فلسطين.
مــن جانب آخــر أضافــت بريكي إن 
أهم ما يميز هــذا التدريب إنه نجح 
في جمع األطراف المعنية بمكافحة 
غسل األموال للتناقش حول توحيد 
العمليــة  والممارســات  المفاهيــم 
ومتطلبــات بناء ملف متكامل وناجز 

امام القضاء.
 فــي حين أكد الفي ان هذا التدريب 
فــي  المشــترك  للعمــل  فرصــة 
مكافحة جرائم غسل األموال؛ التي 
تهــدف لحرمــان مرتكبــي الجرائم 

من االســتفادة من المتحصالت من 
الجرائــم المختلفــة، وبــدوره عبــر 
ادوارديــو عــن مــدى ســعادته بهذا 
التدريــب الــذي يمثــل صــورة عن 
التعــاون المشــترك بيــن المانحين 
والمســتفيدين، كما سيكون فرصة 
لمناقشة موضوع التعاون الدولي في 
مكافحة جرائم غســل األموال التي 

تعتبر جرائم عابرة للحدود.
يذكر ان التدريب استمر لمدة يومين، 
حيــث تناول في اليوم االول جلســة 
قدمهــا انطونيــو باســتور لنقــاش 
القضــاء  امــام  مفصولــة  قضيــة 
االيطالي موضوعها تجارة مخدرات 
وغسل أموال كحالة دراسية، أما في 
الجلســة الثانية التي قدمها ايميري 
ادوارديو ناقش المشــاركون قضية 
مفصولــة أمــام القضــاء األميركي 

موضوعها احتيال وغسل اموال.
 أمــا في اليــوم الثاني تمت دراســة 

ونقاش قضيتين حول غسل األموال 
كنمــاذج دراســية مفصولــة امــام 
القضاء الفلسطيني تم عرضها من 
قبل األســتاذة نجــاة بريكي ووحدة 

المتابعة المالية.
 وفــي نهاية التدريب تم فتح نقاش 
عــام للخــروج بخطوات مســتقبلية 
قادمة من شأنها تطوير قدرات جهات 
انفــاذ القانون فــي مكافحة جرائم 

غسل االموال في فلسطين. 
يذكر أن مشروع دعم قطاع العدالة 
«JSAP IV» المنفذ من قبل شــركة 
«Tetra Teck –DPK» يعمــل منــذ 
العــام 2009 على تنفيذ العديد من 
األنشــطة الهادفــة لرفــع وتطويــر 
قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة 
العامة والقضاء العسكري، ممول من 
المكتب الدولــي لمكافحة المخدرات 
 ،«INL» دوليــا القانــون  وتطبيــق 

والتابع لوزارة الخارجية األميركية.

لدعم الريادة في فلسطين

وزارة االتصاالت و «صندوق التشغيل» وجامعة القدس يوقعون مذكرات تفاهم
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- وقعت 
وتكنولوجيــا  اإلتصــاالت  رة  وزا
التشــغيل  وصنــدوق  المعلومــات 
االجتماعية  والحمايــة  الفلســطيني 
وجامعة القدس مذكرات تفاهم حول 
دعــم الريــادة في قطــاع االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، 
وذلك فــي حفل نظم يوم امس في 

مقر وزارة االتصاالت برام اهللا. 
ووقــع عن وزارة االتصــاالت الدكتور 
عالم موسى وعن صندوق التشغيل 
وزيــر العمــل رئيــس مجلــس إدارة 
الصنــدوق مأمــون أبو شــهلة، وعن 
جامعــة القــدس رئيســها عمــاد أبو 
كشــك. هذا وتنطلــق المذكرات من 
رؤية الحكومة وسعي االطراف الثالثة 
لخلق فرص عمل جديدة ومستدامة 
وتشغيل العاطلين عن العمل وتأهيل 
الطالب والخريجين ال سيما الخريجات 
والمهمشــين لتلبية متطلبات ســوق 
العمل، كما تهدف هذه المذكرات الى 
تنمية قــدرات العاملين فــي المجال 
التكنولوجي بشــكل خــاص، ودعم 

المبادرين وأصحاب األفكار االبداعية 
الراغبيــن بتطويرهــا إلى مشــاريع 
انتاجية. ودعم حاضنة ريادة االعمال 
والتكنولوجيــا فــي جامعــة القدس 
ودعــم التمكين االقتصــادي لمدينة 

القدس.
مــن جانبــه قــال وزيــر االتصــاالت 
وتكنولوجيــا المعلومــات إن توقيــع 
مذكــرات التفاهــم يأتــي مــن رؤية 
الحكومــة بضرورة العمل على إيجاد 
فرص عمل جديدة والحد من نســبة 
البطالة، وانطالقاً من سياسة الوزارة 
وايمانهــا بمجتمــع المعلومات وبدور 
عمليات  فــي  الحتمــي  التكنولوجيــا 
التطويــر واالبــداع وخلــق الفــرص 
الســيما للشــباب والفئات األقل حظاً 

في المجتمع الفلسطيني.
مشــيراً إلى أنه يعتز بهذه الشــراكة 
النوعية بين مؤسسة تعنى بالتشغيل 
ممثلة بصندوق التشغيل ومؤسسة 
أكاديمية هامة ممثلة بجامعة القدس 
معتبــراً الخريجين مــن الفئات التي 
تحتــاج إلــى كل الدعم ال ســيما في 

بدايــة طريقهــم المهنــي مــن أجل 
اطالق ابداعهــم وأفكارهم الخالقة 
التي مــن الممكــن عبر مــا تطرحه 
هــذه المذكرات التفاهــم أن تتحول 
إلى مشــاريع مميزة تخــدم المجتمع 

الفلسطيني.
وقــال أيضــاً إن دعــم أهــل القدس 
هو من أولويــات الحكومة وتوجهات 
الرئاســة ويصب في تمكين شبابها  
المدينمــة  فــي  صمودهــم  ودعــم 

المقدسة. 
مــن جانبه أكــد وزيــر العمل رئيس 
مجلــس ادارة الصنــدوق مأمون أبو 
شــهال على هدف المذكــرة المتمثل 
في دعم الخريجين وتشغيل الشباب 
الفلسطيني ودعم المشاريع الريادية 
والشركات الناشئة معتبرا ذلك بمثابة 
تحقيق لألولوية السياستية باالرتقاء 
في مواطنة وصناعات رقمية ومجتمع 

معلومات متطور.
وأضــاف أن وزارة العمــل والصندوق 
على كامل االستعداد من حيث الكفاءة 
والبنيــة التحتيــة لتقديــم الخدمــة 

وانجازهــا في الوقت المحدد وضمان 
تقديم  في  واالستدامة  االستمرارية 

الخدمات.
هــذا واعتبر رئيس جامعــة القدس 
الدكتور عماد أبو كشك هذه المذكرة 
بمثابــة دعــم للخريجين وتشــغيل 
وخاصة شباب  الفلســطيني  الشباب 
القــدس تحقيقا لألولويــة المتمثلة 
بتحقيــق التمكيــن االقتصــادي في 
القــدس، مؤكداً على التزام الجامعة 
في تطوير وتنمية الموارد البشــرية 
فــي قطاع تكنولوجيا المعلومات من 
خالل برامج تدريــب وتأهيل لتوفير 
عمالــة لديهــا المهــارات التنافســية 
فــي  الطلــب  لتلبيــة  المتخصصــة 
ســوق العمل. ومــن الجدير ذكره أن 
المؤشــرات تتحــدث عــن زيــادة في 
معدالت البطالــة والتي بلغت مؤخراً 
%29.2 غالبيتهــم مــن فئة الشــباب 
بنســبة %47 وفــق تقريــر الجهــاز 
المركزي لالحصاء الفلسطيني لعام 
2017 وهي مســتويات قياسية فهي 

األعلى منذ عام 2002.

 (WIFI) مجموعة االتصاالت» و «القدس المفتوحة» توقعان اتفاقية تمويل مشروع تزويد مباني الجامعة بخدمة»
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- وقعت 
ومجموعة  المفتوحة  القــدس  جامعة 
االتصــاالت الفلســطينية، يوم امس، 
اتفاقية لتمويل مشروع تزويد مباني 
الجامعة بمعدات تشغيل خدمة اإلنترنت 
(WIFI) فــي أروقــة الجامعة بمختلف 
الفــروع، ورعاية األنشــطة الجامعية 

خالل العام الدراسي (2018/2017).
وقــع االتفاقيــة التــي جرت فــي مقر 
اهللا،  رام  بمدينــة  الجامعــة  رئاســة 
نيابــة عــن القــدس المفتوحــة، أ. د. 
يونــس عمرو رئيــس الجامعة، وعن 
الفلســطينية  االتصــاالت  مجموعــة 

الرئيس التنفيذي عمار العكر. 
ورحب د. عمــرو بمجموعة االتصاالت 
الفلســطينية على رأسها عمار العكر، 
وشــكره على رعاية المجموعة لكثير 
من االنشطة والفعاليات التي تنظمها 
الجامعــة، الفتا إلى أن المجموعة من 
كبــرى الشــركات الفلســطينية التي 
تعنى بالمسؤولية المجتمعية، وخاصة  

فــي مجال دعــم المســيرة التعليمية 
واألكاديمية.

وبيــن د. عمــرو أن الجامعــة تقــدم 
التعليم لمختلف فئات شعبنا، وتسعى 
وعلى  الوطنية  الشــركات  بمســاعدة 
رأســها (بــال تــل جــروب) لتوفير كل 
التقنيــات الحديثة واإلنترنت المتطور 

للطلبة.
ــر عمرو بتاريخ التعــاون الطويل  وذكّ
بيــن مجموعــة االتصــاالت والقدس 
حديثــاً  توجــت  لتــي  ا المفتوحــة، 
بالمســاهمة الجزئيــة فــي بنــاء فرع 
الجامعة بقلقيلية الذي يأتي في إطار 
اســتراتيجية الجامعة الرامية إلى بناء 
مقرات مملوكة لها، مشيرا إلى أهمية 
دور مؤسســات المجتمــع المحلي في 
دعــم الجامعة وتمكينها مــن امتالك 
مبان لها في المحافظات كافة، بخاصة 
أنها تعد جامعة الوطن الفلســطيني 
وأكبــر حاضنــة للتعليــم العالــي في 
فلســطين، وتســتهدف فئات المجتمع 

الفلسطيني كافة.
وقــال د. عمــرو: «إن جامعــة القدس 
المفتوحــة حلــم كبــار تحقــق، وقــد 
حمل هؤالء الكبار هم شــعبهم حين 
اســتفحل االحتــالل اإلســرائيلي في 
ومعاهد  جامعاتنــا  بحــق  ممارســاته 
ر  التعليم باإلغالقات والمنع، حينئذ فكّ
القادة في نقل الجامعة للطالب للتغلب 

على إجراءات االحتالل، وقد كان لهم ما 
المفتوحة»  وأصبحت «القدس  أرادوا، 
الجامعة األكبر في فلسطين، وتشكل 
العالــي  التعليــم  مــن   (40%) نحــو 

الفلسطيني».
وأكــد  د. عمــرو أن إنجــازات «القدس 
المفتوحة» لُمســت على أرض الواقع 
في فروعهــا المختلفــة البالغ عددها 

(20) فرعــاً، ولُمســت على المســتوى 
الدولي بنيلها عدداً من الجوائز العالمية 
والعربيــة، وأكبــر وســام يعلق على 
أروقة هــذه الجامعة هو فوز المعلمة 
حنان الحروب بجائزة أفضل معلم على 

مستوى العالم في العام الماضي.
مــن جانبه، أعرب العكر عن ســعادته 
بزيارة «القدس المفتوحة» بقوله: زرت 
الجامعة مرتين خالل هذا الشهر، هذا 
الصرح التعليمي الذي يسعى لتطوير 
المســيرة التعليميــة في فلســطين، 
حيث قمنا بتدشين المرحلة الثانية من 
تشــطيب مبنى الجامعة في محافظة 
قلقيلية، الذي سيســتوعب عدداً أكبر 
من الطالب في مختلف التخصصات».

التكنولوجيــا  وتابــع قائــالً: «بمــا أن 
مرتبطة بشكل وثيق بشركات مجموعة 
االتصاالت، فإننا نسعى دائماً لتطوير 
كل ما هو حديث في مجال االتصاالت 
هذا  ومــن  المعلومــات،  وتكنولوجيــا 
المنطلق ارتأينا لدعم وتمويل تركيب 

معدات لتزويد مباني الجامعة بخدمة 
اإلنترنــت الالســلكي، بهــدف تطوير 

الشبكة التعليمية والبحثية».
وشــدد العكر علــى ضرورة اســتثمار 
التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليمية 
ألهميتها البالغة في تطويرها وصقلها 
بما يتناسب وروح العصر السائدة التي 
تســعى إلى رقمنة التعليم في جميع 
أنحاء العالم، بهدف تسهيل التحصيل 
العلمي للطالب. ولفت إلى أن مجموعة 
االتصــاالت وضعت دعم التعليم على 
رأس أولوياتهــا، يقــول: «إننــا ننظر 
إلى التعليــم كأداة رافعة للمجتمع، ما 
يساعد على التعايش مع عصر العولمة 
والمعلوماتية والمشاركة الفاعلة في 

صنع مستقبل أفضل».
وتحدث أيضاً عن التعاون المتواصل مع 
جامعة القدس المفتوحة، مشيراً إلى 
أن شركة (جوال) وفرت وظائف لـ (67) 
موظفاً مــن خريجي جامعــة القدس 

المفتوحة.

وزعت من خاللها جوائز بقيمة 160 ألف شيقل

«مسلماني هوم» تختتم حملة «هال بالخميس»
رام اهللا- الحياة االقتصادية- احتفلت شــركة 
حملــة «هــال  باختتــام  هــوم»  «مســلماني 
بالخميس» التي وزع من خاللها جوائز بقيمة 
160,000 شــيقل كاش كانــت من نصيب 16 
فائزاً في أربعة معارض خالل فترة الحملة التي 
استمرت لمدة شهر، وتخلل الحملة مسابقات 
وأجــواء من الفرح والســعادة وتوزيــع للهدايا 
والبالونات على األطفال في معارض مسلماني 
هوم ما رسم البسمة على وجوههم. وأوضح  
بشــير المســلماني مديــر إدارة المبيعــات أن 
الحملة القت رواجاً كبيراً وإقباالً غير مسبوق، 
حيث أنها اعتبرت من الحمالت األضخم واألكثر 
تميزاً من ذات النوع في فلسطين، وأضاف أن 
آلية الســحب تمت على الزبائن الذين وصلت 
قيمة مشترياتهم إلى 500 شيقل خالل فترة 
الحملة ليتم السحب فيما بعد كل خميس على 
10,000 في معارض مسلماني هوم الموجودة 
في الخليل، نابلس، طولكرم والقدس. وكانت 
الجوائز من نصيب: سامر خالد شتيوي، محمد 
أسعد سوالمة، باسمة سعدي محمد سويسة، 
وحمــدي عبد اهللا دحادحــه بفرع نابلس، وأما 
فرع طولكرم فكانت من نصيب: باسل فتحي 
عمارنــة، أمجد بســام أشــقر، باســل فتحي 
عمارنة لمرة ثانية، ونادية عايش غانم، وأما 
فرع الخليل فكانت من نصيب: محمد هاشــم 
حســونة، إســماعيل محمد الجبرينــي، أحمد 
محمود أبو اســعد، واحمد على ســياعره، وأما 
فرع القــدس: محمد إبراهيــم حواس، محمد 
أحمــد الغول، راني يوســف الحســيني، وعبد 
العزيز موســى خليل. وأضاف المسلماني أنه 
تزامناً مع انتهاء حملة هال بالخميس، أطلقت 

شــبكة معــارض مســلماني هــوم عروض 
وتخفيضات حقيقية على المنتجات المتوفرة 
فــي معارضها بحملــة جديدة حملــت عنوان 
(عــروض X الرج) بخصومات عالية ومميزة 
على األجهــزة الكهربائيــة واألدوات المنزلية 
تصل إلى %50، حيث تقســم الحملة لثمانية 
حــزم مختلفة لكل حزمــة خصمها الخاص 
وهداياهــا المتنوعــة مــن أفضــل الماركات 
العالميــة. وأوضح  بشــير المســلماني مدير 
إدارة المبيعــات أن الحملة تشــمل خصومات 
مباشــرة وعاليــة علــى مجموعــة مــن أجود 
األجهــزة الكهربائية وأفخــم األدوات المنزلية 
كالتلفزيونات، الثالجات، النشافات، الغساالت، 
األفران، الشــفاطات، وطناجر الضغط، وذلك 
مــن عــدة شــركات عالميــة رائــدة فــي هذا 
 Samsung, Ariston, Elica, :المجال، وهــي
وتدعــو   .,Bompani, Lofra, Haier Tefal
الشــركة زبائنهــا الكــرام لزيــارة معارضهــا 
لالســتفادة مــن الحملــة، إضافــة للعروض 
األخــرى والخصومــات المتوفــرة فــي جميع 
معارض الشــركة. يذكر أن شــبكة معارض 
مسلماني هوم هي امتداد لمجموعة مسلماني 
برى الشركات الفلسطينية في مجال استيراد  كُ
وتســويق أجود األجهــزة الكهربائيــة وأفخم 
األدوات المنزلية، والحاصلة على وكاالت لكبرى 

العالمات التجارية العالمية، وهي:
 Samsung, Lofra ,Ariston ,Haier,
 Bompani, TurboAir ,Elica, Tefal ,Rowenta
 ,Moulinex ,Babyliss, Babyliss PRO,
 Krups ,Luminarc, Pyrex ,OXO ,Home

.Market Tescoma,Ocean

مجموعة من العروض المميزة

عامان على افتتاح فرع سبيتاني تنزيالت القدس
القدس المحتلة- الحياة االقتصادية- احتفلت 
شركة اكرم سبيتاني واوالده بمرور عامين على 
تأسيس  فرعها  تنزيالت القدس. وتجدر اإلشارة 
إلى أن فرع «تنزيالت القدس» هو الســابع من 
ضمن سلسلة فروع «سبيتاني تنزيالت» التي 
تتضمن تســعة فروع حتى االن من ســبيتاني 
تنزيــالت فقــط، ويمتــد الفــرع الجديــد على 
مســاحة 270 مترا مربعــا ومؤلف من طابقين 
خصص طابقان منها لعرض مجموعة متنوعة 
من أحــدث االجهزة المنزليــة والكهربائية ذات 
الجودة العالية من مختلف الشــركات العالمية. 
ويجدر اإلشارة الى أن الشركة تستورد األجهزة 
مباشــرة من المصنع الــى الزبون عبر توفرها 
وتسويقها لدى شبكة فروع التنزيالت، وبذلك 
يكون هنالك أسعار متميزة ومنافسة باإلضافة 

الــى توفر عالمات تجارية عالمية مثل: ماجيك 
وهايســنس والعديد مــن العالمــات التجارية 
العالمية المتوفرة في فروع شــبكة « سبيتاني 
تنزيالت». وبأســعار  تتناســب مع كافة شرائح 
المجتمع الفلســطيني ويلبي رســالة سبيتاني 
تنزيالت (أقل األسعار – جديد بالكرتونة _ضمان 
ســبيتاني).وبهذه المناســبة أطلقت الشــركة 
مجموعــة من العروض والخصومــات المميزة 
والخاصة باألجهزة اإللكترونية المتواجدة داخل 
الفرع.وتدعو إدارة الشركة جميع زبائنها الكرام 
الى االســتفادة من العروض الرائعة والمميزة 

التي تستمر حتى نهاية شهر تشرين الثاني.


