
21 Monday 21/5/2018 Issue  No.8078  Volume 23 اإلثنين 2018/5/21 الموافق 5 رمضان 1439 هـ العدد  8078 السنة الثالثة والعشرون

رام الله - ساهم بنك فلس���طين بتبرع كبير في إنشاء المبنى 
الجديد لقسم غس���يل الكلى في مجمع فلسطين الطبي بمدينة 
رام الل���ه، ذلك كج���زء من مس���اهمته المجتمعية ف���ي تطوير 
القط���اع الصحي وتحس���ين الخدمة ف���ي فلس���طين، باإلضافة 
ال���ى التخفيف من حجم المعاناة التي يعانيها مرضى غس���يل 
الكلى. والمس���اهمة في تخفيف األعباء المالية لهؤالء المرضى 

وخصوصًا من ذوي الحاالت االجتماعية. 
وق���د تم افتتاح المبنى الجديد لقس���م غس���يل الكلى التابع 
لمجمع فلس���طين الطبي بحضور كل م���ن رئيس الوزراء ومحافظ 
رام الل���ه والبي���رة، ووزير الصحة وعدد من المس���ؤولين والوزراء 
وممثلي���ن عن البنك ومؤسس���ات القطاع الخاصة والمؤسس���ات 
الداعمة له. وقال رئيس ال���وزراء رامي الحمد الله خالل االفتتاح 
إن كل مستش���فى أو مركز صحي حكومي يت���م بناؤه، هو محفز 
لتوطين العالج ودعم الموارد الذاتية، ويش���كل قصة نجاح في 
تأمين خدمة طبية آمنة وذات جودة ومستدامة. معلنًا استعداده 
لتوفير موظفين لقسم غسيل الكلى، بعد بناء طابقين إضافيين 
للمبنى. معبرًا عن ش���كره وتقديره لكل المتبرعين والمؤسسات 
الوطنية الش���ريكة والداعمة، مش���يدًا بتكام���ل األدوار ما بين 
القطاعين العام والخاص والمبادرات التي تهدف الى النهوض 

بالقطاع الصحي في فلسطين.
وبافتتاح المبنى الجديد لقس���م غسيل الكلى، ازدادت القدرة 
االس���تيعابية الى س���بعة وأربعين جهازًا بعد أن كانت عشرين 
جه���ازا فق���ط. حيث س���تتمكن ه���ذه الخطوة التوس���عية من 
استيعاب مرضى الغسيل للسنوات الخمس القادمة دون الحاجة 
إل���ى التحويل إلى أي مستش���فيات خارج إطار المستش���فيات 

الحكومي���ة حيث يوجد في المش���افي الحكومية تس���ع وحدات 
للكل���ى ف���ي المحافظات الش���مالية، تعمل بكف���اءة وعلى مدار 
الس���اعة، للتصدي الحتياجات المرضى والتخفيف من مرضهم 
ومعاناتهم. فيما س���يتم العمل على تدري���ب وتأهيل الكوادر 
الطبية والتمريضية في قسم الكلى الجديد في مجمع فلسطين 

الطبي إلدارته وإنجاح العالج المقدم فيه.
م���ن جانبها، قالت محاف���ظ رام الله والبي���رة د. ليلى غنام إن 
ه���ذا المبنى هو ثمار تكامل رجال االقتص���اد والخير في الوطن 
والش���تات وتحديدا جاليتنا الفلس���طينية في الواليات المتحد 
األميركية الذين كانوا السباقين في الفكرة األساسية. باإلضافة 
ال���ى مس���اهمة القطاع الخ���اص ال���ذراع اليمنى لمؤسس���اتنا 
الحكومي���ة، موجهة التحي���ة التحاد الغ���رف التجارية وللقطاع 
الخاص الفلسطيني بكافة مكوناته في الوطن والشتات لما لهم 
من بصمات ُيعتز بها. مش���يرة إل���ى أن القطاع الخاص، من خالل 
المحافظة يس���اهم بشكل دائم بدعم ذوي االحتياجات الخاصة 
من خالل الكراس���ي الكهربائية واألطراف الصناعية، اضافة الى 
المنح الجامعية والعديد من المشاريع النوعية التي كان آخرها 
مدرس���ة بيت فوريك ودعم قرية االطفال في بيت لحم والكثير 

من المشاريع االخرى التي يأتي هذا المشروع تتويجا لها.
ويوج���د في فلس���طين آالف الح���االت من مختل���ف المناطق 
المصابين بالفش���ل الكلوي والذين هم بحاجة الى رعاية دائمة 
وعالج مس���تمر، فضاًل ع���ن أن غالبيتهم يعان���ون ظروفًا مادية 
صعب���ة وبحاجة الى المس���اعدة. ولهذا كان هذا المش���روع من 
أهم المش���اريع المستدامة التي ساهم بها فضاًل عن أن القطاع 

الصحي هو القطاع األكثر اهتمامًا من جانب البنك. 

بنك فلسطين يساهم في إنشاء قسم جديد
لغسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبي 

القوانين األميركية المطبقة خارج الحدود سالح يردع الشركات المتعددة الجنسية
واش����نطن - أ ف ب: تسمح القوانين األميركية المطبقة خارج الحدود 
بردع الشركات األجنبية المتعددة الجنسية عن القيام بأعمال تجارية 
مع بلد او كيانات تستهدفها العقوبات االميركية، كما تكشف مسألة 

ايران.
وتطب����ق "العقوبات الثانوية" االميركية خصوصا على ايران من خالل 
استهداف اش����خاص غير أميركيين )ال سيما مؤسسات مالية اجنبية 
وتل����ك التي تحاول االلتفاف على العقوبات( وتتعامل مع افراد وبلدان 

وانظمة ومنظمات على صلة بإيران.
وهذه العقوبات التي ُرفع القسم األكبر منها في اطار االتفاق النووي 
عيدها واشنطن تدريجيا في االشهر المقبلة 

ُ
مع طهران في 2015، ست

بعد قرار دونالد ترامب االنسحاب من االتفاق.
ولذلك اطلقت المفوضي����ة االوروبية، الجمعة، االجراءات الرس����مية 
الت����ي تهدف الى تفعي����ل "قانون التعطيل" من اج����ل الحد من تأثير 
العقوبات االميركية على الشركات االوروبية التي تريد االستثمار في 

ايران.
وق����ال باتريك بوياني رئيس مجل����س ادارة مجموعة توتال النفطية 
الفرنس����ية في كلمة في واش����نطن، "م����ا ان تعيد الوالي����ات المتحدة 
)العقوبات الثانوية(، لن تبقى لدينا امكانية البقاء في شركة متعددة 
الجنسية" اذا ما استمرت توتال في التعامل تجاريا مع ايران. واضاف 
ان ه����ذه العقوبات "تعن����ي ان الرئيس األميركي يمكن����ه ان يقرر ان 

توتال لم تعد قادرة على الوصول الى المصارف األميركية".
وتاب����ع "ال يمكنن����ي ان اترأس مؤسس����ة تمثل حوالي مئ����ة بلد وال 
يس����تطيع الوصول ال����ى المصارف االميركية ألن تس����عين بالمئة من 

تمويل توتال مرتبط بالمصارف االميركية".
واوضح ان الرئيس االميركي "يس����تطيع ايضا ان يأمر المستثمرين 

بالتوقف عن توظيف اموال في توتال، لكن حوالي 35% من اس����همي 
اميركية وال اس����تطيع ان اسمح لنفسي بأن أخس����رها". وتعليقا على 
اعالن توتال االنس����حاب من مش����روع في ايران، ق����ال "هذه هي قواعد 
اللعبة ويتعين علينا احترامها من اجل المصلحة الفضلى للمؤسسة".
وكانت توتال أعلنت، االربعاء، انها ستوقف العمل في مشروع كبير 
بدأته في تموز 2017 في ايران، اذا لم تحصل على اعفاء من الس����لطات 

االميركية من العقوبات.
وقالت في بيان، "لن يكون بامكان توتال االس����تمرار في مشروع )اس 
ب����ي 11( وعليها ان توقف كافة العملي����ات المرتبطة به قبل الرابع من 
تش����رين الثاني 2018، اال اذا حصلت على اعفاء للمشروع من السلطات 

االميركية، بدعم من السلطات الفرنسية واالوروبية".
بقت هذه "العقوبات الثانوي����ة" في حالة ايران وكذلك على كوريا 

ُ
ط

هدف أثرياء مقربون من السلطة في 
ُ
الش����مالية وروس����يا حيث اس����ت

نيس����ان. لكن هذه العقوبات ليس����ت الس����الح الوحيد خارج االراضي 
المتوافر للواليات المتحدة.

ف�"قانون الممارس����ات األجنبية الفاسدة" الصادر في 1977 يتيح لها 
تعقب اختالسات شركة ما منذ ادراجها في وول ستريت او معامالتها 

المالية التي تمر عبر الدائرة المالية االميركية.
فهذا القانون المطب����ق خارج االراضي، يعطي الواليات المتحدة دور 
الش����رطي العالمي لمكافحة الفس����اد الذي يتيح لها إرس����اء نفوذها 

الجيوسياسي.
وحت����ى اآلن، تمكنت من معاقبة عدد كبير من الش����ركات االوروبية. 
ففي 2008، اضطرت شركة س����يمنس األلمانية الى دفع غرامة قدرها 

800 مليون دوالر ألنها قدمت رشى في االرجنتين او في فنزويال.
وفي 2014، اضطرت شركة ألستون الفرنسية لدفع 772 مليون دوالر 

عن قضايا فساد في اندونيسيا ومصر والسعودية والبهاماس. وكانت 
توتال نفس����ها  ضحية في 2013 واضطرت الى دفع حوالي 400 مليون 

دوالر عن قضايا فساد في... ايران.
واألداة االخيرة هي العقوبات المفروضة على انتهاكات الحظر.

ويحتفظ مصرف "بي ان بي" الفرنس����ي بذكرى مؤلمة عن ذلك بعدما 
اضطر ف����ي 2014 الى دفع غرام����ة بلغت 8،9 ملي����ار دوالر عن صفقات 
ابرمت خ����ارج الواليات المتحدة، لكن مع بلدان تخضع للحظر االميركي 
)ايران والس����ودان وكوبا( بينما تقوم المجموعة بنشاطات في الواليات 

المتحدة ايضا.
تدين الدول االخرى حتى تلك التي تعتبر حليفة لواش����نطن تطبيق 

القوانين خارج االراضي االميركية.
واطلقت المفوضية االوروبية، الجمع����ة، اجراءات يتعين على الدول 
االعض����اء والبرلم����ان االوروبي المصادق����ة عليها وترم����ي الى طمأنة 
الش����ركات االوروبي����ة التي اس����تثمرت في ايران بع����د توقيع االتفاق 

النووي مع ايران في 2015.
وقالت المفوضية ان "اجراءات التعطيل تمنع الشركات االوروبية من 

االمتثال للعقوبات االميركية".
ويسمح قانون "التعطيل" هذا للش����ركات والمحاكم االوروبية بعدم 
االمتث����ال للقوانين حول العقوبات التي يتخذه����ا بلد ثالث، ويقضي 
بع����دم تطبيق اي حكم يصدر ع����ن محاكم اجنبية على اس����اس هذه 

التشريعات داخل االتحاد االوروبي.
وكان هذا التشريع االوروبي اقر العام 1996 لاللتفاف على العقوبات 
االميركية على كوبا لكن لم يتم اس����تخدامه. وتأمل المفوضية في ان 
يبدأ تطبي����ق هذه االجراءات مطلع آب مع دخول العقوبات االولى التي 

اقرتها الواليات المتحدة مؤخرا حيز التنفيذ.

الصين تؤكد اتفاقًا مع واشنطن
على تجنب حرب تجارية

بكي���ن - أ ف ب: اعلنت وس���ائل االع���الم الصينية، امس، ان 
الصي���ن والواليات المتحدة قررتا التخلي عن كل حرب تجارية 

وعن فرض اي زيادة في الرسوم الجمركية من قبلهما.
ويأتي هذا االعالن بعد مفاوضات على مس���توى عال جرت في 
واشنطن، بعد اشهر من التوتر بين القوتين العظميين على اثر 
ادانة الرئيس االميركي دونالد ترامب للخلل في ميزان العالقة 
التجارية بين البلدين الذي يشكل خطرا على الواليات المتحدة.
ونقل���ت وكالة انباء الصي���ن الجديدة )ش���ينخوا( عن نائب 
رئيس الوزراء الصيني ليو هي تأكيده ان "الطرفين توصال الى 
توافق ينص عل���ى عدم خوض حرب تجارية وعلى التوقف عن 

زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما".
واوضح نائب رئيس الوزراء الصيني الذي قاد هذا االس���بوع 
في واش���نطن الوف���د المكل���ف المفاوضات مع وزي���ر الخزانة 

االميركي ستيفن منوتشين، ان االتفاق كان "ضرورة".
اال انه اضاف "يجب ان يؤخذ في االعتبار في الوقت نفس���ه 
انه ال يمكن كس���ر الجليد في يوم واحد وان تسوية المشاكل 
البنيوية بش���أن العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين 

سيستغرق بعض الوقت".
وقبي���ل ذلك، اعل���ن البلدان في بيان مش���ترك توصلها الى 
"تفاهم" عل���ى اتخاذ اجراءات من اجل خف���ض مهم في عجز 

الواليات المتحدة في مبادالتها التجارية مع الصين.
اال ان الن���ص ل���م توض���ح م���ا اذا كان موعد دخ���ول االجراءات 
االميركي���ة الجديدة التي تطال س���لعا صينية بقيمة خمس���ين 
ملي���ار دوالر، الثالثاء، ما زال قائما. ولم يذكر الطرفان ارقاما بينما 
يطالب البيت االبيض بخفض قدره 200 مليار دوالر لعجز الواليات 

المتحدة مع الصين الذي تجاوز العام الماضي 375 مليار دوالر.
كان���ت الواليات المتحدة والصين المترابطتان على الصعيد 
التج���اري والمال���ي، اجرت���ا قبل اس���ابيع محادثات حساس���ة 
لمحاولة التوصل الى مخرج بعد اش���هر من التوتر واالجراءات 

والتهديدات االنتقامية التجارية التي صدرت عن كل منهما، 
مثيرة مخاوف من حرب تجارية يصعب التكهن بعواقبها.

وتوجه وفد رفيع المستوى برئاس���ة وزير الخزانة االميركي 
الى بكين قبل اسبوعين، ثم واصل الوفد الصيني برئاسة نائب 
رئيس ال���وزراء الصيني المفاوضات ف���ي العاصمة االميركية 
خالل االس���بوع الجاري. واعلنت واشنطن وبكين، السبت، "جرى 
توافق عل���ى اتخاذ اجراءات لخفض عجز الواليات المتحدة في 

مبادالت البضائع مع الصين بشكل كبير".
ويؤكد البلدان حس���ب البيان انهما اتفقا على "زيادة كبيرة" 

في الصادرات االميركية في قطاعي الزراعة والطاقة.
وه���ذا يثي���ر ارتي���اح االدارة االميركي���ة الى حد م���ا بعدما 
اس���تهدفت الصين ف���ي اجراءاته���ا االنتقامي���ة المنتجات 
الزراعية بما في الصويا الذي يعتمد الى حد كبير على السوق 
الصينية بينما تؤيد الواليات المنتجة له الرئيس الجمهوري.

وقال ليو انه اذا واجهت الصين والواليات المتحدة صعوبات 
جديدة في المستقبل "فعلينا ان ننظر اليها بهدوء وان نبقي 
على الحوار ومعالجتها بشكل سليم". واوضح البيان المشترك 
ان الجانبي���ن اكدا انهما ملتزم���ان "العمل بفاعلي���ة" لتجاوز 
خالفاتهما التجارية. واضاف ان "الواليات المتحدة سترس���ل 

فريقا الى الصين للعمل على تفاصيل" اتفاق.
والى جانب مواصلة الحوار، س���جلت مؤش���رات تهدئة اخرى 
من���ذ الجمعة بما ان الصين اعلنت وفي مبادرة حس���ن نية عن 
رفع اجراء لمكافحة االغراق اتخذ في نيسان ضد صادرات الذرة 

البيضاء االميركية.
وجرت هذه المحادثات قبل ايام من انتهاء فترة مش���اورات 
حول عقوبات اميركية جديدة بقيمة خمسين مليار دوالر على 

واردات صينية.
وكان البيت االبيض ذكر في االيام االخيرة انه اذا لم يتم التوصل 

الى تسوية حتى ذلك الوقت، فان واشنطن ستنفذ تهديدها.

وزير فرنسي: واشنطن وبكين 
قد تتفقان على حساب أوروبا

باريس - أ ف ب: حذر وزير االقتصاد الفرنسي برونو لو مير، امس، من ان 
اوروب���ا قد تدفع الثمن في حال إبرام اتف���اق تجاري بين الصين والواليات 

المتحدة وذلك بعد حل خالفاتهما على ما يبدو.
وقال الوزير اثناء برنامج مش���ترك إلذاعة "أوروبا 1" وصحيفة "لي زيكو" 
وش���بكة "س���ي نيوز"، "قد يحصل االتفاق بين الواليات المتحدة والصين 

على حساب اوروبا اذا لم تكن اوروبا قادرة على اظهار الحزم".
واض���اف "تريد الواليات المتحدة ان تدفع اوروبا والبلدان االوروبية ثمن 
س���وء تصرفات الصين. وهذا مناف للمنطق وغير مفهوم إطالقا بالنسبة 

لحلفاء".
وقبلت الصين بمبدأ خفض العجز التجاري األميركي تجاهها.

واعلنت بكين وواشنطن، السبت، التوصل "الى تفاهم التخاذ تدابير من 
أجل خفض عجز الواليات المتحدة في مجال تبادل الس���لع مع الصين إلى 

حد كبير".
وتفرض واش���نطن عل���ى الصين منذ نهاية آذار 2018 رس���وما جمركية 
بنس���بة 25 بالمئة على صادرات الصلب الى الواليات المتحدة وبنسبة 10 

بالمئة على صادرات االلمنيوم.
وبحس���ب الوزير فان الرئيس الفرنس���ي ايمانويل ماكرون "كان واضحا 
جدا: ال يمكن القيام باي شيء ما لم يحصل اعفاء نهائي وتام من الرسوم 

االميركية".
وأعل���ن الرئيس االميركي دونالد ترامب في 8 آذار 2018 فرض الرس���وم 
الجمركية بنس���بة 25 بالمئة على واردات الصلب و10 بالمئة على وارادات 
االلمنيوم مع اعفاء بعض الش���ركاء على غرار كندا والمكسيك. كما اعفي 

االتحاد االوروبي بشكل مؤقت.
وص���در االتحاد االوروبي ما قيمت���ه 5,3 مليار يورو من الصلب و1,1 مليار 

يورو من االلمنيوم الى الواليات المتحدة في 2017.
وابلغت المفوضي���ة االوروبية، الجمعة، المنظم���ة العالمية للتجارة ان 
االتحاد االوروبي مس���تعد التخ���اذ اجراءات مضادة تتعلق بسلس���لة من 
المنتجات االميركية الش���هيرة على غرار الجينز والويس���كي اذا فرضت 

واشنطن رسوما جمركية على منتجاتها من الصلب وااللمنيوم.

اتفاق بين االتحاد األوروبي واليونان
بشأن مراجعة أخيرة لبرنامج المساعدة

بروكس���ل - أ ف ب: أعلنت المفوضي���ة االوروبية اول من امس، توصل مؤسس���ات 
االتحاد االوروبي واليونان ال���ى اتفاق تقني حول مجموعة من االصالحات التي يجب 

اجراؤها لالنتهاء من مراجعة اخيرة لخطة مساعدة اثينا.
واكدت المفوضية في بيان "التوصل الى اتفاق على مستوى الخبراء حول مجموعة 
من االصالحات الضرورية من اجل انجاز مراجعة رابعة ناجحة لبرنامج اآللية االوروبية 

لالستقرار".
ويتعي���ن ان يصادق وزراء مالية دول منطقة اليورو على االتفاق في اجتماع يعقد 

في 24 ايار في لوكسمبورغ.
واش���ارت المفوضية الى انه "على الس���لطات اليونانية وض���ع تلك االجراءات حيز 
التنفي���ذ في اق���رب وقت ممكن قبل اجتماع مجموعة اليورو ف���ي 21 حزيران  2018"، 
مضيفة ان الحوار س���يتواصل بين المؤسس���ات االوروبية والسلطات اليونانية حتى 

هذا الموعد.
ورحب المفوض االوروبي بيار موسكوفيسي، السبت، بهذه "البشرى السارة"، مهنئا 

"السلطات اليونانية وطواقم المؤسسات على عملها الدؤوب وتعاونها الناجح".
وأضاف ان "نجاح المراجعة الرابعة واالخيرة هو ش���رط أساسي للتوصل الى اتفاق 

شامل يتناول كل المسائل العالقة قبل إنجاز البرنامج هذا الصيف".
واعتبر المفوض االوروبي انه "بعد كل هذه السنوات الصعبة والجهود والتضحيات، 

عادت اليونان اخيرا الى الطريق القويم".
وش���اركت بعثة من صندوق النقد الدولي في المفاوضات التي جرت في أثينا هذا 

االسبوع.
وقال المتحدث باس���م الصندوق غيري رايس في بيان، الس���بت، ان "البعثة احرزت 
بالفعل تقدما وس���تواصل المفاوضات مع الس���لطات في مقر صندوق النقد الدولي 
خ���الل االيام المقبلة م���ع التركيز على بعض المس���ائل العالقة ف���ي مجالي اصالح 

الموازنة واالصالح الهيكلي".
واواخر نيس���ان الماضي، حدد وزراء مالية دول منطقة اليورو مهلة تنتهي في 21 
حزيران من اجل التوصل الى اتفاق حول العناصر التي قد تس���اعد في خروج اليونان 
من برامج المس���اعدة التي تس���تفيد منها منذ ثماني س���نوات، وتتضمن اجراءات 

لخفض الديون ال تزال تثير انقساما في ما بينهم.
وفي 2017 سجلت اليونان، التي من المفترض ان تخرج في 20 اب من برنامج االنقاذ 

المالي، نسبة نمو متواضعة بعد تسعة اعوام من االنكماش الحاد.
ويعتب���ر تخفي���ف الديون مس���ألة ش���ديدة الحساس���ية تحتاج ال���ى اتفاق بين 
االوروبيين ال س���يما وان ديون اليونان للدول االوروبية تقارب 180 بالمئة من اجمالي 

ناتجها السنوي )178% من اجمالي الناتج السنوي للعام 2017(.
كذلك يشكل يوم 21 حزيران موعدا نهائيا الجراء مراجعة اخيرة لبرنامج المساعدة 
ال���ذي يفرض على اليونان اقرار 88 اصالحا من اجل دفع ش���ريحة جديدة من الدعم 
المالي. وقد تصل قيمة الدفعة االخيرة في تموز الى 10 او 12 مليار يورو، بحس���ب ما 

اعلنت مصادر اوروبية.
ويفترض ان يس���مح ذلك لليونان باقامة "ش���بكة امان مالي" لالشهر ال�18 الالحقة 

لخروجها من البرنامج.

رام الله: توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مركز »التميز 
المشترك لتربية الطحالب المائية وإنتاج األعالف«

رام الله - "االيام": وقع المجلس األعلى لإلبداع والتميز وجامعة 
القدس المفتوحة، في مقر رئاس���ة الجامع���ة بمدينة رام الله، 
امس، مذكرة لتأس���يس مركز التميز المشترك لتربية الطحالب 
المائية وإنتاج األع���الف يعمل تحت مظلة مركز جامعة القدس 

المفتوحة للبحوث الزراعية في أريحا.
وقع المذك���رة عن المجلس األعلى رئيس���ه المهندس عدنان 
س���مارة، وعن الجامعة رئيسها د. يونس عمرو، بحضور حشد من 

أعضاء المجلس ونواب رئيس الجامعة وعميد كلية الزراعة.
وتهدف مذك���رة التفاهم هذه إلى تحقيق التعاون في مجال 
تنفيذ األعمال واألهداف الخاصة بإدارة مركز التميز المشترك 

لتربية الطحالب المائية وإنتاج األعالف في فلسطين.
وقال سمارة، إن المركز سيحقق أهدافًا مشتركة بين الجامعة 
والمجل���س األعلى في مجال البحث والتطوير الزراعي ودعم نظم 
االبت���كار لخدمة التنمية الزراعية المس���تدامة في فلس���طين، 
وس���يدعم برامج البحث والتطوير واالبتكار الخاص لكل منهما، 

وسيحقق أهدافهما الخاصة والمشتركة.
وتاب���ع: "يه���دف المرك���ز إلى االس���تفادة م���ن نتائ���ج البحوث 
المش���تركة وتوطي���ن التكنولوجي���ا خدم���ة لمصلح���ة المزارعين 
والجمعي���ات الزراعي���ة وصناعة األعالف، ويه���دف أيضًا إلى دعم 

قطاع الثروة الحيوانية بإدخال وإنتاج منتجات جديدة لألعالف في 
الس���وق المحلية، وإلى إجراء البحوث التطبيقي���ة المتعلقة بإنتاج 
بروتي���ن الطحالب بصفته مصدرًا بدياًل ومكماًل لألعالف الحيوانية، 

وبصفته أيضًا منتجات غذائية ودوائية وتجميلية أخرى".
وقال عمرو: "س���يعمل المركز وفق ه���ذه المذكرة على إيجاد 
حلول مبتكرة قائمة على االستخدام األمثل والمستدام للموارد 
الطبيعية المتاحة، بهدف زيادة إنتاجية قطاع الثروة الحيوانية 
وتحس���ين مستوى المعيشة للمزارعين من خالل توفير األعالف 
الجيدة المنافس���ة لقطاع الثروة الحيواني���ة، التي تعّد ندرتها 
من أهم المعيقات والتحدي���ات التي تواجه تنمية هذا القطاع 

وتطويره في فلسطين".
وبين عمرو أن مركز التميز المشترك يهدف إلى تعزيز العمل 
التعاون���ي البحثي ونقل الخب���رات والمعرفة في ه���ذا المجال، 
بصفت���ه أحد البدائل االس���تراتيجية غي���ر التقليدية المالئمة 
لألراضي الجافة وشبه الجافة، وسيسهم أيضًا في تحقيق األمن 

الغذائي واالزدهار االقتصادي على حد سواء.
وقال: "س���تتولى الجامعة إدارة المشروع وتنفيذه، وستعّين 
مديرًا للمش���روع والطاقم الفني، وتق���دم الدعم المادي لتوفير 

األجهزة والمعدات والبنية التحتية للمركز".

جانب من توقيع المذكرة.

البنك اإلسالمي العربي يرعى فعاليات 
إضاءة أكبر فانوس رمضاني في القدس  

الق���دس - برعاية من البنك االس���المي العرب���ي وبتنظيم من 
جمعية ب���رج اللقل���ق المجتمعية في مدينة الق���دس المحتلة 
ضيء مس���اء الس���بت، أكبر فانوس رمضاني في فلسطين حيث 

ُ
أ

ت���م إطالق فعاليات رمضان. وقد ش���ارك حف���ل إضاءة الفانوس 
عش���رات م���ن العائالت المقدس���ية ومئ���ات المواطنين من كل 
المدن الفلس���طينية، اعقب ذلك أمسية رمضانية دينية وحفل 

للمهرجين، وذلك وسط بهجة األطفال وفرح الكبار.
م���ن الجدير بالذك���ر أن الفعاليات التابعة إلض���اءة الفانوس 
ستس���تمر حتى تاري���خ 2018/6/7، وس���يكون أبرزها حكواتي 
الس���رايا الصغير بتاريخ 2018/5/24  وس���يرك الش���ارع بتاريخ 
2018/5/31 وأخيرًا فعالية "القونا في قالونيا" بتاريخ 2018/6/7.

وأوض���ح المدير العام للبنك اإلس���المي العربي الس���يد هاني 
ناص���ر أن رعاية هذا الحدث الرمضان���ي بمدينة القدس هو جزء 
من رؤية وخطة البنك في اس���تمرارية المس���اهمة والمشاركة 
بكافة الفعالي���ات المجتمعية المهمة وخصوصا الدينية منها، 
إذ يعتبر هذا النشاط الرمضاني األهم بمدينة القدس لكل عام.
وأش���ار إل���ى أن البنك االس���المي العربي يعم���ل جاهدًا على 
االنخراط بالمجتمع الفلس���طيني وبكاف���ة أفراحه وأتراحه فهو 
جزء ال يتجزأ منه سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة أو القدس 
المحتل���ة والداخ���ل الفلس���طيني المحتل، ودع���ا جميع أهالي 
القدس والعائالت الفلس���طينية ممن يستطيعون الوصول الى 

القدس بالمشاركة بكل الفعاليات الرمضانية القادمة.

»سبيتاني« تطلق عروضًا خاصة
على طباخات وأفران »بيكو«

الق����دس - أطلق����ت ش����ركة أك����رم 
خاص����ة  حمل����ة  وأوالده  س����بيتاني 
"بيل����ت إن" وأفران  لطباخات وأف����ران 
 "Beko" قائم����ة م����ن ش����ركة بيك����و 
العالمية، وذلك لمناس����بة قرب حلول 

شهر رمضان المبارك.
وبموج����ب ه����ذه الحملة س����يحصل 
الزبون عل����ى أفران وطباخ����ات "بيكو" 
بس����عر مناس����ب جدا، فمثال بإمكانه 
الحصول عل����ى طباخ من "بيكو" ابتداء 
من 549 شيكال، وفرن قائمة ابتداء من 
1590 ش����يكال، وايضا ف����رن "بيلت إن" 

ابتداء من 1390 شيكال.
وتش����مل الحملة مجموعة كبيرة من 
أفران "بيل����ت ان بيك����و" التي تتميز 
بس����عة كبي����رة تص����ل ال����ى 65 لترا، 
ومجموعة مختلفة من البرامج العديدة 
لتساعد ربة البيت في إعداد كل وجبة 
حس����ب البرنامج المناسب لها لضمان 
الحصول على طبق مثال����ي، باإلضافة 

لشاشة تحكم LED تعمل باللمس.
وتش����مل أيضا مجموعة من طباخات 
"بيكو" بقياسات عديدة، والتي تمتاز 
بمواق����د ذات كف����اءة عالي����ة، ومواقد 
حديدية صلب����ة، ونظام امان ش����امل 
لس����المة المس����تخدم، ومصن����وع من 

ستانلس ستيل سهل التنظيف.
لغاي����ة  الحمل����ة  وستس����تمر 
جمي����ع  ف����ي  وس����ارية   ،2018/5/30

ف����روع س����بيتاني وس����بيتاني ه����وم 
والجدي����ر بالذكر أن ش����ركة بيكو هي 
ش����ركة إلنتاج األجه����زة الكهربائية 
واإللكترونية ومقرها مدينة إسطنبول 
في تركيا، وتعد من أفضل الش����ركات 
الثالجات،  التلفزيون����ات،  إنت����اج  في 
الغساالت، وغساالت الصحون، وغيرها 
من األجه����زة المنزلي����ة، وصنفت من 
ضم����ن المرات����ب األول����ى م����ن ناحية 

العالمية،  الجودة، ومراعاة المقاييس 
تصدر منتجاته����ا لجميع دول العالم 
وتمتلك العديد من الفروع يديرها ما 

يقارب 19,000 موظف.
وحصلت "بيكو" على ثقة المستخدم 
الفلس����طيني من����ذ دخولها للس����وق 
الفلس����طينية عبر وكيله����ا الحصري 
والوحيد شركة سبيتاني منذ أكثر من 

20 عامًا.

القسم الجديد.

االحتفال بإضاءة الفانوس.


