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مطعم وحلويات سامر
Samer&Restaurant



"القدس المفتوحة" وجمعية المدربين توقعان
مذكرة في مجال التدريب وتطوير القدرات

وأشار حوامدة إلى أن مركز التعليم 
المس���تمر وخدم���ة المجتم���ع قدم 
العديد من البرام���ج التدريبية التي 
عملت على تطوير الكادر البشري في 
والخاص،  العام  القطاعين  مؤسسات 
إضاف���ة إلى العاملين في وكالة غوث 

وتشغيل الالجئين الفلسطينيين.
ولفت إل���ى أن المرك���ز يتطلع من 
خ���الل مذك���رة التفاهم إل���ى إعداد 
برامج تدريبية تس���تهدف المجتمع 
العموم،  وجه���ة  على  الفلس���طيني 

والمدربين بشكل خاص.
من جهت���ه، رحب حم���د بالتعاون 
مع مركز التعليم المس���تمر وخدمة 
المجتم���ع، معرب���ًا عن أمل���ه في أن 
تس���هم هذه المذكرة ف���ي تحقيق 

األهداف المرجوة منها. 

المدربين  إل���ى أن جمعي���ة  ولفت 
توقيع  على  حرصت  الفلس���طينيين 
ه���ذه المذكرة م���ع مرك���ز التعليم 
المستمر وخدمة المجتمع في جامعة 
الق���دس المفتوح���ة نظ���رًا للنقل���ة 
النوعية التي شهدها المركز حديثًا، 
مش���يرًا إلى أن مختلف المؤسس���ات 
تولي أهمية لقطاع التدريب انطالقًا 
م���ن إيمانها ب���أن ذلك يت���رك آثارًا 

إيجابية على العملية التنموية.
حضر توقيع مذكرة التفاهم أيمن 
الميمي أمين س���ر جمعية المدربين 
الفلس���طينيين، ومحمد فحل مساعد 
مدير مركز التعليم وخدمة المجتمع، 
وسالمة مسلم مديرة دائرة العالقات 
أب���و هولة منس���قة  ورب���ا  العام���ة، 

التدريب في المركز.

"هيونداي" تجدد قصة نجاحها في فئة 
سيارات الدفع الرباعي متعددة االستخدام  

 نجح طراز "س���انتافي" منذ إطالقه 
في الع���ام 2000 في تعزي���ز مكانة 
طرازات الدفع الرباعي والكروس أوفر 
م���ن ش���ركة هيون���داي، وباتت هذه 
الطرازات تش���كل دالل���ة واضحة في 
ذلك الوقت على ترسيخ موقع الشركة 
ضم���ن كبار الالعبي���ن العالميين في 
قطاع الس���يارات. وقد حققت كاًل من 
"سانتافي" متوسطة الحجم وتوسان 
المدمج���ة نجاح���ات متوالية حققت 
من خاللها أعلى مع���دالت المبيعات 
ضمن محفظة هيونداي، ليرتبط اسم 
العالم���ة التجارية لدى العمالء بهذه 
الطرازات التي حققت شعبية كبيرة. 
وعلى الرغم من أن الطراز س���انتافي 
لم يكن أول طرازات الش���ركة من فئة 
السيارات رباعية الدفع، إال أنه ساهم 
بدور كبير في ترس���يخ موقع الشركة 
وريادته���ا العالمية ف���ي هذه الفئة 

حين إطالقه.
واآلن، تعم���ل الصانع���ة الكوري���ة 
على كتابة صفح���ة جديدة من قصة 
نجاحه���ا، عبر إطالق كون���ا الجديدة 
بالكامل التي م���ن المتوقع أن تصل 
إلى أس���واق المنطق���ة خالل الصيف 

القادم. 
وقال مايك سونغ رئيس العمليات 
لدى شركة هيونداي أفريقيا والشرق 
األوس���ط: "لق���د حقق���ت هيون���داي 
نجاحات  األوس���ط  والش���رق  أفريقيا 
كبي���رة في واحدة من أهم األس���واق 
العالمية، وتمكنا م���ن لعب دور بارز 
في دف���ع نم���و المبيع���ات العالمية 
لس���يارات الدفع الرباع���ي والكروس 
التي  الط���رازات  أوفر. كم���ا نجح���ت 
بالتطور  الفئ���ة  أطلقناها ف���ي هذه 
بشكل كبير لتش���كل أهم منتجاتنا 
مزاياها  إظه���ار  بعدما تمي���زت في 
وأفضليتها كسيارات عائلية مالئمة 

ومتعددة االستخدامات". 
وأش���ار مايك س���ونغ إل���ى أن طراز 
كونا الجدي���د بالكامل نجح في تبني 
المتميزة  والمفاهي���م  القي���م  هذه 
لتقديمه���ا بفئة س���يارات الكروس 
العائلية الصغيرة، خصوصًا مع  أوفر 
ما تتمي���ز به من ش���خصية رياضية 
الحي���اة  لنم���ط  مالئم���ة  وعصري���ة 

الحضرية. 
ويعتب���ر الط���راز توس���ان من أهم 
الط���رازات الت���ي تلع���ب دورًا كبيرا 

ف���ي دفع ونمو مبيعات الش���ركة في 
العدي���د م���ن األس���واق العالمية بما 
فيها أوروبا، كما يعتبر الطراز األكثر 
الرباعي  الدفع  بفئة س���يارات  مبيعًا 
والك���روس أوفر ل���دى هيونداي في 
المنطقة، ووفقًا ألرقام مجلس الشرق 
األوس���ط للس���يارات )مياك(، احتلت 
توسان مركز الصدارة في فئتها من 

حيث المبيعات في الشرق األوسط. 
وتجاوزت مبيعات "كريتا" الكروس 
أوف���ر الصغيرة م���ن هيونداي جميع 
التوقع���ات في المنطقة، ويعود ذلك 
إلى تميزها ف���ي تقديم قيمة كبيرة 
للعمالء. وستش���كل كون���ا الجديدة 
بالكامل على إضافة مرموقة على هذه 
الفئة من مجموعة منتجات هيونداي، 
من خالل ما تقدمه من مزايا متقدمة، 
وتصمي���م عصري ج���ذاب يحقق لها 

التفرد والتميز عن المنافسين. 
الطرازين  أن  وأوضح مايك س���ونغ، 
كريت���ا وكون���ا سيس���تقطبان فئات 
مختلف���ة من العم���الء، "م���ا يجعلنا 
واثقي���ن جدًا م���ن إمكانية نجاحهما 
دون أن يقوم أي طراز من اس���تقطاع 
حصة س���وقية لآلخر". كما أشار إلى 
أن هيون���داي تعامل���ت م���ع موقف 
مشابه عندما أطلقت الطراز فيلوستر 
ليس���تكمل محفظة منتجات الشركة 
بفئة الهاتش���باك ويستهدف جيل 
الش���باب من الباحثين عن التصميم 

والمواصفات الشبابية والعصرية. 
في  ش���ركة هيون���داي  وتس���تمر 
تطوي���ر منتجاتها من فئة س���يارات 
الدفع الرباعي والك���روس أوفر، حيث 
س���تكون في قلب خطط الشركة في 
مجال التنقل الصديق للبيئة، المجال 
الذي تمكنت هيون���داي من تحقيق 
نجاح وري���ادة كبيرين من خالله. فقد 
قامت الش���ركة عالميًا بإطالق الطراز 
بخاليا  العام���ل  الكهربائي  توس���ان 
الوق���ود، وكان���ت أول س���يارة تعمل 
بخاليا الوق���ود وتدخل مرحلة االنتاج 
الش���ركة طرازها  التجاري. كما أطلق 
نيكس���و  هيونداي  الجديد  الممي���ز 
العاملة بخاليا الوقود الهيدروجيني، 
وال���ذي بدأ بيعه ف���ي صاالت العرض 
في الس���وق الكورية. كم ش���هد هذا 
لسيارة  العالمي  اإلطالق  أيضا،  العام 
التي القت إش���ادة  الكهربائية  كونا 

وإعجاب المتخصصين والمتابعين. 

رام الله - األيام: وقع مركز التعليم 
المس���تمر وخدمة المجتمع بجامعة 
القدس المفتوحة وجمعية المدربين 
الماضي،  االثني���ن  الفلس���طينيين، 
مذك���رة تفاهم في مج���ال التدريب 

وتطوير القدرات.
ووقع المذكرة عن الجامعة محمود 
حوامدة مدير مركز التعليم المستمر 
وخدم���ة المجتم���ع، وع���ن جمعي���ة 
المدربين الفلسطينيين وحيد جبران 

حمد رئيس مجلس اإلدارة.
وتهدف المذكرة إل���ى رفع كفاءة 
الم���درب الفلس���طيني وجودته من 
خ���الل االس���تفادة م���ن اإلمكانيات 
إلى  الطرفي���ن، إضافة  لدى  المتاحة 
تبادل الخب���رات والمعارف في مجال 

تأهيل المدربين وتدريبهم.
وتنص المذكرة على تصميم برامج 
ودبلومات مهنية مشتركة  تدريبية 
وتنفيذها، وته���دف إلى رفع كفاية 
الم���درب الفلس���طيني، والعمل على 

مقترحات مشاريع مشتركة.
وتحدث حوام���دة عن الجهود التي 
يبذله���ا مرك���ز التعليم المس���تمر 
التدريب  المجتمع في مجال  وخدمة 
وبناء القدرات، مش���يرًا إلى أن توقيع 
المذك���رة م���ع جمعي���ة المدربي���ن 
إط���ار  ف���ي  يأت���ي  الفلس���طينيين 
الشراكة المجتمعية لتبادل الخبرات 
والمعارف الالزمة لرفع كفاءة المدرب 

الفلسطيني.

واختت���م ماي���ك س���ونغ بالق���ول: 
"لطالما كانت هيونداي ملتزمة اتجاه 
ومع  البيئية،  واالستدامة  المستقبل 
تقدمها  التي  واإلبداعات  االبتكارات 
الرباعي  الشركة بفئة سيارات الدفع 
والكروس أوفر، س���نتمكن من ترسيخ 

ريادتنا والمضي قدمًا إلى األمام".

 "Ooredo" أول شركة اتصاالت في العالم تطلق 
"5G" شبكة تجارية من خدمات الجيل الخامس

رام الل���ه - "األي���ام": أعلنت ش���ركة 
"أوريدو -Ooredoo" العالمية، عن أنها 
أول مشغل في العالم، يطلق شبكة من 
الجيل الخامس "5G"، عبر حزمة الطيف 

5ر3 غيغاهيرتز. 
وتعد ش���بكة الش���ركة العالمية، أول 
ش���بكة "5G" تتوفر تجاريًا في العالم، 
إضافة إلى أنها من أبرز وأهم اإلنجازات 
التكنولوجية في قطاع االتصاالت على 

مستوى العالم. 
وقال وليد السيد، الرئيس التنفيذي ل� 
"Ooredoo قطر"، لهذه المناسبة: اليوم 
تس����اهم Ooredoo في تحقي����ق إنجاز 
تاريخي، فنحن أول ش����ركة ف����ي العالم 
توفر تكنولوجيا وخدمات "5G"، وسيكون 
س����كان قطر أول من س����تتاح لهم فرصة 
االس����تمتاع بالفوائد الت����ي يوفرها هذا 

التطور التكنولوجي غير المسبوق. 
 ،Ooredoo وأضاف السيد، "لقد كانت
الشركة األولى في تطوير خدمات الجيل 
الخامس منذ 2016، فقد اس���تثمرنا في 
إجراء االختبارات وتركيب ش���بكتنا من 
الجي���ل الخامس، لنتمكن وبكل ثقة من 
توفي���ر فوائدها الكاملة لس���كان قطر 
 ،5G وللعالم، وس���تكون شبكة سوبرنت

بمثابة أساس للبنية التحتية في قطر، 
وستوفر هذه الش���بكة األسس الالزمة 
لطرح سلس���لة من االبتكارات الجديدة، 
مث���ل الس���يارات دون س���ائق والطرق 
والواقع  االفتراض���ي  والواقع  الذكي���ة، 
المع���زز، والطائرات دون طي���ار لتوفير 

الخدمات، والكثير غير ذلك". 
خدمته���ا  أن  الش���ركة،  وأوضح���ت 
م���ن الجيل الخام���س، س���توفر أحدث 
تكنولوجيا الشبكات )5G NR(، بسرعات 
أعلى بكثير، وس���عة أكبر، وفترة تأخير 
أفض���ل مما توف���ره أنظم���ة االتصاالت 

المتنقلة المستخدمة حاليًا. 
الجدي���دة،  الش���بكة  أن  بين���ت  كم���ا 
س���توفر عدة مزايا، لم تك���ن متوفرة في 
الجيل الس���ابق من تكنولوجيا االتصاالت 
المتنقل���ة، م���ا س���يمكن العم���الء م���ن 
الشركات واألفراد، من تحقيق تطلعاتهم، 
واكتش���اف الفرص التي لم تكن ستتوفر 

  ."5G" أمامهم قبل تكنولوجيا
إلى  الوص���ول  س���يتطلب  وتابع���ت، 
 ،Ooredoo 5 س���وبرنت م���نG ش���بكة
توف���ر أجهزة متوافقة م���ع تكنولوجيا 
5G توفرها الشركة، مبينة أن خطوتها 
هذه تش���كل بداية استخدامات شبكة 

"5G"، التي ستس���تمر في التوسع خالل 
األش���هر المقبل���ة، لتغط���ي مزيدًا من 

مناطق قط��ر.  
وتعد أوري���دو - Ooredoo"، ش���ركة 
اتص���االت عالمي���ة تعمل في الش���رق 
األوسط وش���مال أفريقيا وجنوب شرقي 

آس���يا، وتوفر خدماته���ا لعمالئها من 
األف���راد والش���ركات ف���ي 10 دول، كما 
تعد ش���ركة رائ���دة في توفي���ر تجربة 
اس���تخدام بيانات ممي���زة، عبر محتوى 
واس���ع وخدمات متطورة عبر ش���بكاتها 

المتطورة الثابتة والمتنقلة للبيانات. 

يذكر أنه في نهاي���ة العام الماضي، 
بلغ���ت قاعدة عمالء الش���ركة العالمية، 
164 مليون عميل، فيما بلغت إيراداتها 
9ر8 مليار دوالر، علما أن أس���هم الشركة 
مدرجة في بورصة قطر، وس���وق أبوظبي 

لألوراق المالية.

اإلمارات تمنح المستثمرين نسبة تملك كاملة
في الشركات وتأشيرات لعشر سنوات

ابوظب���ي - أ ف ب: قررت الحكومة االماراتية رفع نس���بة 

تمل���ك المس���تثمرين االجانب العالميين في الش���ركات 

لتصل الى 100 بالمئة، ومنحهم تأشيرات عمل تصل الى 

عشر سنوات، في خطوة تهدف الى تحفيز االقتصاد.

وم���ن المفترض أن يدخ���ل القرار حي���ز التنفيذ بحلول 

نهاية 2018، حس���بما أعلنت الحكومة االماراتية في بيان 

صدر في أعقاب جلسة عقدتها اول من امس، في أبوظبي 

برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال���ت الحكوم���ة، انه���ا أطلق���ت "منظوم���ة متكاملة 

لتأش���يرات الدخول" الستقطاب "الكفاءات والمواهب في 

كافة القطاعات الحيوية لالقتصاد الوطني".

وأوضح���ت ان القرار يق���وم على ادخ���ال تغييرات على 

نظام تملك األجانب للشركات في الدولة الخليجية بحيث 

يس���مح بتملك "المس���تثمرين العالميين" لنس���بة 100 

بالمئة من الشركات مع نهاية العام الجاري.

وتترافق هذه التغييرات مع منح المستثمرين تأشيرات 

إقامة تصل لعش���ر سنوات لهم وألفراد أسرهم، باإلضافة 

إل���ى من���ح تأش���يرات إقامة تصل لعش���رة أع���وام أيضا 

"للكف���اءات التخصصية في المج���االت الطبية والعلمية 

والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين".

كما تتضم���ن األنظمة الجديدة منح تأش���يرات مدتها 

خمس س���نوات للطالب األجانب الذين يتلقون تعليمهم 

ف���ي االمارات، وإقامة لمدة عش���رة أعوام للطالب "أصحاب 

التفوق االستثنائي".

وتأتي الخطوة هذه في وقت تظهر مؤشرات على تباطؤ 

اقتصادي في الدول���ة الغنية بالنفط في أعقاب انخفاض 

أسعار الخام منذ 2014، في موازاة تقارير تشير الى تراجع 

في سوق العقارات في دبي.

وتتصّدر االمارات الدول العربية من ناحية االستثمارات 

الخارجي���ة المباش���رة، اذ انها اس���تقطبت 11 مليار دوالر 

العام الماضي بارتفاع نس���بته 22 بالمئة عن العام 2016، 

بحسب "معهد التمويل الدولي".

ورغ���م ان اقتصاد االمارات يعتبر األكثر انفتاحا وتنوعا 

في الشرق االوسط، يحق لألجانب تملك 49 بالمئة فقط من 

الشركات، باستثناء تلك التي يتم تأسيسها في المناطق 

الحرة.

وكان صندوق النقد الدولي توقع ان تتراجع نسبة النمو 

االقتص���ادي في االمارات من 3 بالمئ���ة في 2016 الى 1,3 

بالمئة في 2017.

ويق���ول معهد "كابيتال ايكونوميك���س" البريطاني ان 

االقتصاد االماراتي حقق في 2017 نموا بنسبة 0,5 بالمئة 

فقط. ويشير الى ان اقتصاد أبوظبي، األغنى بين االمارات 

الس���بع في الدولة، انكمش بنسبة 1,3 بالمئة و1,1 بالمئة 

في الربعين الثالث والرابع من العام الماضي.

وفي دبي، تراجعت مبيعات العقارات وكذلك االيجارات 

بنح���و 5 ال���ى 10 بالمئة. وم���ن المتوقع ان يس���تمر هذا 

التراجع في 2019 قبل ان يستعيد قطاع العقارات نشاطه 

في 2020 مع استضافة دبي لمعرض اكسبو.

احتفااًل بمرور 25 سنة على تأسيسها

  "التأمين الوطنية" تدعم حملة "رمضان في
  القدس غير" لتنفيذ أكبر فانوس رمضاني

رام الله – ساهمت شركة التأمين الوطنية nic برعاية جمعية الرجاء للتنمية 

الرياضية في حملتها تحت عنوان "رمضان في القدس غير"، والتي تم خاللها 

تنفي���ذ أكبر فان���وس رمضاني خالل الع���ام 2018؛ إلحياء الطق���وس الدينية 

الرمضاني���ة في مناطق القدس والبلدة القديمة وبمش���اركة مئات المواطنين 

من أهالي المنطقة. 

وأكد مدير عام ش���ركة التأمين الوطنية nic أحمد مشعش���ع أن مس���اهمتنا 

 لها لما ش���هدته 
ً
تس���اعد في بث ال���روح والحياة  لألهل ف���ي القدس ونصرة

المنطق���ة من أجواء متوترة ومش���حونة ف���ي ظل األوضاع الراهن���ة، إال أن هذا 

النش���اط كان احتفااًل مقدس���يًا وعرسًا رمضانيًا بمناس���بة حلول شهر رمضان 

الكريم، ومن هنا برز دور ش���ركة التأمي���ن الوطنية الهتمامها الخاص بمدينة 

الق���دس وأهاليها لقيمتها الدينية؛ وكونها تعتب���ر من أهم المناطق إلحياء 

الطقوس الرمضانية واألمس���يات الدينية، عدا المساهمة في تنمية المجتمع 

المحلي المقدسي.

من جانبه، شكر المنفذون للحملة شركة التأمين الوطنية على دعمها السخي 

لهذه الفعالية  ومبادرتها الّسباقة والمستمرة في تقديم الدعم ألبناء القدس، 

ودعم جمعية الرج���اء للتنمية الرياضية ضمن مختل���ف فعالياتها، خصوصًا 

فعالية تنفيذ وإض���اءة الفانوس الرمضاني وكافة الفعاليات المصاحبة لهذه 

الحملة.

يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة nic هي من أولى شركات 

التأمين الفلس���طينية التي تأسس���ت عام 1992، وحافظت الش���ركة على مركز 

الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 25 عامًا، هذا وتعمل 

الش���ركة وفق محركات إس���تراتيجية للنمو المس���تمر، وذلك من خالل شبكة 

فروعها ومكاتبها ووكالئها المنتش���رين في جميع أنحاء فلس���طين، باإلضافة 

إلى تعزي���ز دورها الريادي ف���ي التنمية المجتمعية من خالل إس���تراتيجية 

المسؤولية االجتماعية للشركة.

حوامدة وحمد عقب توقيع االتفاقية.


