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التسوية التجارية الجديدة بين واشنطن 
وبكين تترك عدة خالفات عالقة

واش���نطن-أ ف ب: قلصت التس���وية الت���ي تم التوصل 
إليها في عطلة نهاية األس���بوع بين واشنطن وبكين من 
خط���ر اندالع حرب تجارية، لك���ن األميركيين حصلوا على 
القلي���ل من التنازالت من الجانب الصيني في وقت ال تزال 

هناك نقاط أساسية يصعب حلها.
وأكد الطرفان الس���بت التزامهما خفض العجز التجاري 
الكبي���ر بين الواليات المتح���دة والصين، وهو بين مطالب 
الرئي���س األميرك���ي دونالد ترامب الرئيس���ية. ومن أجل 
تحقيق ذلك، س���يتعين عل���ى الصين زي���ادة عملياتها 
الش���رائية للمنتجات والخدمات األميركية "بشكل كبير" 

وفتح أسواقها المحلية أكثر.
ووص���ف كبي���ر مستش���اري البي���ت األبيض للش���ؤون 
االقتصادية الري كادلو نتائ���ج المفاوضات بأنها "خطوة 

كبيرة".
وقال لش���بكة "سي ان بي س���ي" إنه يمكن اعتبار ما تم 
التوصل إليه "أمر يش���به معاهدات الس���ام بطريقة ما" 

مضيفا أن "التفاصيل ستأتي الحقا".
وقبل أيام فقط، ترقبت أس���واق األسهم احتمال اندالع 

حرب تجارية قد تعيق النمو االقتصادي العالمي.
وقال اس���تاذ السياس���ة التجارية في جامعة "كورنيل" 
األميركية إس���وار براس���اد إن "الملفت هو أن جولتين من 
المفاوض���ات المكثفة أثمرتا في أفضل الحاالت عن هدنة 
مؤقتة في حين ال تزال الخافات األساسية بشأن التجارة 

وغيرها من المسائل االقتصادية دون حل".
ويتفق الخبير التجاري ف���ي مجلس العاقات الخارجية 
ادوارد آلدن مع هذا الرأي مؤكدا "أعتقد أن هذا في أفضل 

األحوال اتفاق مبدئي".
ورأى الخبي���ران أن إدارة ترام���ب بدت مس���تعدة إلعان 
النصر نظ���را إلقرار الجانب الصيني بضرورة خفض العجز 
التجاري األميركي مع الصين الذي بلغ أكثر من 357 مليار 

دوالر في 2017.
لك���ن المحللين أش���اروا االثنين إلى غي���اب التفاصيل 

واألرقام المرتبطة بالتسوية.
وبالنتيجة، فاز فريق ترامب التفاوضي بحسب آلدن ب�"التزام 

صيني مبهم" لشراء مزيد من البضائع والخدمات األميركية.
وكت���ب رئيس قس���م اقتصادات آس���يا في مؤسس���ة 
"أوكس���فورد ايكونوميكس" لويس كويجس في بحث أن 
الصين لم تخضع للضغط األميركي للموافقة على خفض 

العجز التجاري بمئتي ملي���ار دوالر، وهو مطلب اعتبر أنه 
"مستحيل تقريبا من الناحية العملية".

وبعد إعانه عن رس���وم بنس���بة 25 بالمئة على الحديد 
الصلب وعش���رة بالمئ���ة على األلمنيوم ف���ي آذار\، صعد 
ترامب تهديداته في األسابيع الاحقة بفرض رسوم على 

واردات صينية تصل قيمتها إلى 150 مليار دوالر.
وعلى مدى سنوات، ندد ترامب بخلل الميزان التجاري مع 
الصين معتبرا أن ذلك يشكل تهديدا للوظائف واألعمال 
التجارية األميركية. ودعا الصين إلى وضع حد لممارساتها 
التجارية التي اعتبرها غير عادلة وتحديدا النقل اإلجباري 
للتكنولوجيا والمعرفة الفنية أو "سرقتها" وهو ما تشير 
الش���ركات األميركية إلى أن بكين تش���ترطه للسماح لها 

بالعمل في الصين.
وأكد مراقبون أنه نظرا لكل ذلك، كان بيان البيت األبيض 
الس���بت مبهما وعاما. ونوه كوجيس إلى أن البيان لم يشر 
إلى سياسات الصين الصناعية والتقنية "المثيرة للجدل 

بشكل كبير في الواليات المتحدة" وغيرها.
وأكد آلدن أنه في حال لم تحصل واشنطن على التزامات 
م���ن بكي���ن غير تل���ك التي ت���م الحديث عنها الس���بت، 
"فسيشكل ذلك فشا كبيرا بالنسبة إلدارة ترامب" مشيرا 
إلى التعارض بين الواقع والتغريدات التي نشرها ترامب 

صباح االثنين.
وقال الرئيس عبر "تويتر" إن "الصين وافقت على ش���راء 

كميات ضخمة من المنتجات الزراعية اإلضافية".
لكن آلدن رأى أن اعتبار الزيادات المحتملة في الصادرات 
الزراعي���ة األميركية إلى الصين انتص���ارا كبيرا يعد أمرا 
"سخيفا" مؤكدا أن هذه لم تكن يوما المشكلة. وبالنسبة 
إليه، فإن المشكلة تكمن في التكنولوجيا واتجاه التطور 

التكنولوجي.
علن 

ُ
وأوضح أنه من الضروري النظر إلى "التسوية" التي أ

عنها الس���بت في ضوء القمة المنتظرة بتاريخ 12 حزيران 
بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كينم جونغ أون باعتبار 

أن بكين هي الحليف األبرز لبيونغ يانغ.
وقال "أعتق���د أن القمة المقبلة تش���كل عاما )في هذا 
المل���ف(. التعاون الصيني أمر مهم جدا من أجل التوصل 

إلى أي نتيجة ناجحة في ما يتعلق بكوريا الشمالية".
وأض���اف "لذلك أعتق���د أن هناك رغبة بع���دم تصعيد 

النزاع التجاري قبيل هذه القمة".

»القدس المفتوحة« ونقابة المهندسين
الزراعيين توقعان اتفاقية تعاون

رام الل����ه - "االيام": وقعت جامع����ة القدس المفتوحة ونقابة 
المهندس����ين الزراعيي����ن، امس، اتفاقية تع����اون تهدف إلى 
تنمي����ة القط����اع الزراعي من خ����ال رفده بخريجي����ن مؤهلين 
ومتميزين، والنهوض بالعملية األكاديمية من جميع جوانبها 

النظرية والعملية.
ووق����ع االتفاقية عن الجامعة رئيس����ها د. يونس عمرو، وعن 
نقابة المهندسين الزراعيين النقيب المهندس فيصل شريم.
وحضر توقيع االتفاقية من الجامعة: د. سمير النجدي نائب 
رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية، ود. محمد شاهين مساعد 
الرئيس لش����ؤون الطلبة، ود. آالء الشخش����ير مساعدة الرئيس 
لش����ؤون المتابعة، ود. معن شقوارة عميد كلية الزراعة، وباسم 
قش����وع مساعد عميد كلية الزراعة، وسافة مسلم مديرة دائرة 
العاق����ات العامة، ود. وجدي بش����ارات عض����و هيئة التدريس 
بكلية الزراعة. فيما حضرها من النقابة: المهندس س����امر فرح 
والمهندس مقبل أبو جيش عضوا مجلس النقابة، والمهندس 

حسام الحج المدير اإلداري.
وبموجب االتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون المش����ترك الذي 
يخ����دم مهنة الهندس����ة الزراعية والقط����اع الزراعي، وبتبادل 
الخب����رات والمعلوم����ات واإلحص����اءات التي تخ����دم أعمالهما، 

والتش����ارك في قضاي����ا التطوير والتدريب والمش����اريع وعقد 
المؤتمرات وورشات العمل في مجال الهندسة الزراعية.

ورحب عم����رو بالوفد الضيف، مش����يرًا إلى أن فلس����فة كلية 
الزراع����ة بجامعة الق����دس المفتوحة تنبع من رؤي����ة الجامعة 
ورس����التها التي تركز على توفير خريجين ذوي كفاءة وجودة 
عالية، قادرين على تلبية حاجات سوق العمل وتزويد قطاعات 
الزراعة بالمهارات والكوادر البشرية، مشيرًا إلى سعي الجامعة 
من خال كلي����ة الزراعة إلى بناء منظومة متكاملة عبر مجموعة 
تخصص����ات تطرحها للوص����ول بخريجي الكلي����ة إلى المعرفة 
النظرية السليمة والتطبيق العملي في القطاع الزراعي، ومن ثم 
إعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنمية القطاع الزراعي، 
تلبية الحتياجات المجتمع المحلي والعربي، مستخدمة أحدث 

الوسائل التقنية الزراعية وفقًا لمنهج الجودة الشاملة.
وأشار شريم إلى أن النقابة والجامعة تهدفان من وراء توقيع 
ه����ذه االتفاقية إلى تذليل العقبات أم����ام الخريجين للحصول 
على عضوية نقابة المهندس����ين الزراعيين للولوج في س����وق 
العمل، وللحفاظ على مهنة الهندس����ة الزراعية وحماية حقوق 
المهن����دس الزراعي، وف����ق الرؤى االس����تراتيجية المبنية على 

التعاون المشترك.

»بنك القدس« يطلق حملته الترويجية 
لمستخدمي الحواالت السريعة » ويسترن يونيون«

رام الله - أطلق بنك القدس مؤخرًا حملة ترويجية خاصة 
بحواالت ويس���ترن يونيون "،" وذلك بمناسبة حلول شهر 
رمضان المبارك، الت���ي تتضمن ربح جوائز نقدية، وتأتي 
هذه الحملة ضمن سلس���لة العروض والبرامج الترويجية 

المتواصلة التي يقدمها البنك لعمائه.
 تستمر الحملة طيلة الش���هر الفضيل، بحيث تتيح 
هذه الحملة لمستخدمي الحواالت السريعة " ويسترن 
يونيون" من بنك القدس او أحد وكائه الفرعيين فرصة 
الرب���ح بجائ���زة نقدية من خال الدخول في س���حوبات 
يومية عل���ى جميع حوالت ويس���ترن يونيون الصادرة 
والورادة بحيث يحصل الفائز على جائزة حساب توفير 
بقيم���ة 200 دوالر حيث يتم الس���حب على فائز يوميا 
على أن يتم اإلعان عن الفائزين نهاية ش���هر رمضان 

الكريم.
تأتي ه���ذه الحملة تزامنا مع ش���هر رمض���ان المبارك  
وضمن إستراتيجية بنك القدس لمكافأة عمائه وتوفير 
العروض المميزة لهم عند إس���تخدامهم نظام الحواالت 
الس���ريعة " ويس���ترن يونيون"  وإلن بنك القدس يحرص 
دائما على تقديم أفضل الخدمات لعمائه فهو يس���عى 
إلى تقديم باقة متكاملة من العروض التي تلبي  تطلعات 
العماء بما يتناس���ب مع إحتياجتهم المختلفة على مدار 

العام.

يجدر باإلش���ار أن لبنك القدس 27 وكيًا فرعيًا لحواالت 
ويس���ترن يونيون في مختلف محافظات الوطن ، وتتميز 
خدمة ويسترن يونيون بإمكانية إرسال وإستقبال األموال 
بسرعة كبيرة ال تتعدى الدقائق، ودون الحاجة الى حساب 
بنك���ي، ه���ذا باإلضافة الى ع���دم وج���ود أي عموالت على 

استقبال األموال.

االتحاد األوروبي يدعو إيطاليا
إلى اعتماد سياسة ميزانية »مسؤولة«

برلين - أ ف ب: أكد نائب رئيس المفوضية االوروبية فالديس دومبروفسكيس المعني 
باليورو في مقابلة نش���رت، امس، أن على ايطاليا اتباع سياسة "مسؤولة" في ميزانيتها 
في وقت اختار ائتافها الش���عبوي حدي���ث العهد محاميا غير معروف كرئيس للوزراء. 
وقال دومبروفسكيس لصحيفة "هاندلسبات" األلمانية المعنية بالمال واألعمال "نرى 
أن بقاء الحكومة االيطالية على المس���ار الصحيح في اتباع سياسة مسؤولة فيما يتعلق 
بميزانيتها أمر مهم" مش���يرا إلى أن لدى ايطاليا ثاني أعلى مس���توى من الدين العام 

بعد اليونان.
ويشكل دين ايطاليا البالغ 2,3 تريليون يورو 132 بالمئة من إجمالي ناتجها الداخلي، 

وهو باستثناء اليونان، المعدل األعلى في أوروبا.
ويتوق���ع االتحاد األوروبي بأن يبقى الدين العام في ايطاليا أعلى من إجمالي ناتجها 
الداخلي بنس���بة 130 بالمئة، أي ما يعادل أكثر من ضعف السقف الذي حدده التكتل 

عند 60 بالمئة.
ولذا فإن بروكس���ل تريد من ايطاليا مواصلة جهودها لخفض ديونها بالتماش���ي مع 

قواعد االتحاد األوروبي في وقت تشعر بالقلق من إمكانية زيادة روما النفاقها العام.
ويرفض "عقد حكومة التغيير" المكون من 58 صفحة الذي توصلت إليه حركة خمس 
نجوم وحزب الرابطة في ايطاليا سياس���ات التقشف بعد األزمة المالية فيما ينص على 

سياسة أكثر تشددا حيال الهجرة إلى جانب اقتراحات أمنية.
وأث���ارت االجراءات المالية المكلفة الواردة ف���ي الوثيقة ونبرتها المناهضة لمنطقة 

اليورو إلى جانب اختيار المحامي جوزيبي كونتي كرئيس للوزراء قلق أسواق المال.
وأش���ار دومبروفس���كيس إلى أن خطة التحالف التي تقضي بخفض الضرائب بشكل 

كبير والتراجع عن االقتطاعات من الرواتب التقاعدية ستكون مكلفة.
وق���ال "ال يمكننا إال أن ننصحها )الحكومة االيطالية( بالبقاء على المس���ار )الصحيح( 
فيما يتعلق بالسياس���ات المالية واالقتصادية ودفع عجلة النمو عبر إصاحات هيكلية 

وابقاء العجز في الميزانية تحت السيطرة".

دراسة: ألمانيا ليس بمقدورها مواكبة الصين
في صفقات االستحواذ في ظل منافسة غير عادلة

بكين - د ب أ: أكدت دراسة حديثة ضرورة أن تعمل ألمانيا واالتحاد األوروبي على نحو 
أكثر حزما من أجل تحقيق شروط منافسة عادلة مع الصين.

وجاء في الدراسة التي نشرتها مؤسسة "بيرتلسمان" األلمانية، امس، أنه بينما يتاح 
للمستثمرين الصينيين الدخول إلى السوق األلمانية بحرية، تحمي الحكومة الصينية 

صناعاتها االستراتيجية من االختراق األجنبي.
وقبل يومين من زيارة المستش���ارة األلمانية أنجيا ميركل لبكين، توصلت الدراسة 
إلى أن المستثمرين الصينيين يستهدفون حاليا شركات التقنيات المتطورة أكثر من 
أي وقت مضى. وأشارت الدراسة إلى أنه من بين 175 صفقة استحواذ أو مشاركة صينية 
تم���ت خال الفترة من 2014 حتى 2017، 112 صفقة في مجاالت تعتزم الصين التوس���ع 

فيها بقوة في إطار استراتيجيها "صنع في الصين 2025".
وتنص الخطة الطموحة للحكومة الصينية على سد الفجوات التكنولوجية للشركات 

الغربية في كثير من القطاعات بدعم حكومي هائل بهدف قيادة السوق الدولية. 
وتتضمن الخطة تحديث وحدات اإلنتاج، وأن تحل االبتكارات الصينية محل 

صادرات المنتجات التقنية األجنبية.
وته���دف الصين ألن تصبح قوة صناعية عظم���ى بحلول العام 2049، الموافق الذكرى 

السنوية المئة لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.
وترى الخبيرة كورا يونجبلوت التي شاركت في إعداد الدراسة أن عدم وجود 

"عاقات اقتصادية ندية" مع الصين حتى عقب مرور 17 عاما على انضمامها لمنظمة 
التج���ارة العالمية يمثل مش���كلة، وقالت: "ألمانيا واالتح���اد األوروبي ليس بمقدورهما 

حتى اآلن مواجهة استراتيجية السياسة الصناعية للصين بشيء".
وطالبت الخبيرة األوروبيين بانتهاج مواقف موحدة عندما يتس���بب النفوذ الحكومي 

الصيني في اإلضرار بالمنافسة أو غياب المساواة في المعاملة بين الشركات.
وأش���ارت الخبي���رة إلى أن إب���رام اتفاقية اس���تثمار ثنائي���ة بين االتح���اد األوروبي 
والصين، الت���ي يتم التفاوض بش���أنها منذ العام 2014، س���تكون خط���وة مهمة نحو 

منافسة أكثر عدال.
وبالنس���بة أللمانيا، اقترحت يونجبلوت أن تتدخل الحكومة األلمانية في المستقبل 
جرى فيها صفقات استحواذ 

ُ
بإجراءات مراجعة في القطاعات ذات الصلة باألمن عندما ت

بنسبة 10% وليس بنسبة 25% المعمول بها حاليا.
وأكدت الخبيرة ضرورة أن تتخذ ألمانيا أوروبا مواقف موحدة في هذا الصدد، 

دون ش���يطنة االس���تثمارات الصينية، وقالت: "في الوقت الراهن يس���ود الخوف من 
صفق���ات البيع في القطاع التقني، لكن االس���تثمارات األجنبية المباش���رة تجلب أيضا 

رؤوس أموال إلى ألمانيا وتوفر فرص عمل".
وبحسب الدراسة، تتركز غالبية االستثمارات الصينية في ثاث واليات ألمانية: بادن 

- فورتمبرغ بنسبة 23% وشمال الراين - ويستفاليا بنسبة %20 
وبافاريا بنس���بة 16%. وتوجد غالبية الش���ركات األلمانية الرائدة في المجال التقني 

في هذه الواليات.
وأظهرت الدراس���ة أن المس���تثمرين الصينيين لديهم اهتمام كبير في االستثمار 
في ألمانيا في الش���ركات المنتجة للسيارات الموفرة للطاقة والسيارات ذات المحركات 
البديل���ة )21%(، وأنظمة الطاق���ة )19%( والطب الحي���وي )16%( وآالت التحكم العددي 

والروبوتات )%15(.

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر 
من أعلى مستوياته في 5 أشهر

لن���دن - رويترز: ارتف���ع الذهب، امس، من أدنى مس���توياته ف���ي 2018 مع 
انخفاض الدوالر من أعلى مس���توى في خمسة أشهر على الرغم من أن اإلقبال 
على المخاطرة في األسواق المالية األوسع نطاقا كبح مكاسب المعدن األصفر.

وفق���د ال���دوالر قوة دفعه بع���د صعود كبير بدع���م من ارتف���اع العائد على 
الس���ندات األميركية واحتمال التوصل إلى تس���وية للتوت���رات التجارية بين 
الواليات المتحدة والصين. ومن شأن انخفاض الدوالر أن يجعل الذهب المقوم 

به أقل تكلفة على حائزي العمات األخرى.
وارتف���ع الذهب في المعامات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1294.81 دوالر لألوقية 
)األونصة( بحلول الساعة 10:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في الجلسة 
السابقة إلى 1281.76 دوالر لألوقية، وهو أدنى مستوى له منذ 27  كانون األول.
وارتف���ع المعدن األصفر في العقود األميركية اآلجلة للتس���ليم في حزيران 

0.3 بالمئة إلى 1294.30 دوالر لألوقية.
ومن بين المعادن النفيس���ة األخرى، ارتفع���ت الفضة 0.7 بالمئة إلى 16.60 
دوالر لألوقية، في حين انخفض الباديوم 1.4 بالمئة إلى 975.72 دوالر لألوقية.

وقفز الباتين 1.2 بالمئة إلى 907.10 دوالر لألوقية، بعد أن سجل في الجلسة 
السابقة أدنى مستوى له هذا العام عند 873.50 دوالر لألوقية. 

ارتفاع غير متوقع لمعدل البطالة
في السويد خالل الشهر الماضي

س���توكهولم - د ب ا: أظهرت بيانات مكتب اإلحصاء السويدي الصادرة، امس، ارتفاع 
معدل البطالة في السويد خال نيسان الماضي على خاف توقعات المحللين.

ارتفع معدل البطالة في الس���ويد خال الشهر الماضي إلى 8ر6% مقابل 5ر6% خال 
آذار الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع معدل البطالة خال الش���هر الماضي إلى 

1ر6%، في حين كان معدل البطالة في نيسان  من العام الماضي 2ر%7.
وزاد عدد العاطلين في الس���ويد خال الشهر الماضي إلى 366 ألف عاطل مقابل 352 

ألف عاطل خال آذار الماضي.
في الوقت نفسه، ظل معدل التوظيف في السويد عند مستوى 6ر67% من قوة العمل 
دون تعيير. وبلغ معدل البطالة خال نيس���ان الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية 

في الحساب 3ر6% مقابل 2ر6% خال آذار الماضي.

عودة: إجراءات استبقت رمضان
حالت دون ارتفاع األسعار

رام الل���ه -وف���ا: للعام الثاني على التوالي، تش���هد األس���واق 
الفلسطينية استقرارا في اس���عار السلع االساسية خال شهر 
رمض���ان، خافا لما ش���هده رمضان العام 2016 م���ن ارتفاع غير 
مسبوق، خاصة في اسعار اللحوم، وهو ما اكدته وزيرة االقتصاد 
الوطني عبير عودة، بقولها ان الس���لع االساسية، متوفرة بشكل 

كاف في االسواق، وال مبرر الرتفاع اسعار أي منها عن المعتاد.
وأضاف���ت عودة  ان تحضيرات خاصة اس���تبقت به���ا الوزارة 
والجهات المختصة شهر رمضان المبارك، من بينها منح اذونات 
اس���تيراد الخراف والعجول، لضمان توفر الس���لع االساسية في 

االسواق خال الشهر الفضيل.
ودعت المواطنين الى "عدم المبالغة بالشراء، فالسلع متوفرة، 
والمبالغة بالشراء يشكل بيئة خصبة الرتفاع االسعار، ومع ذلك 
يجب أال ينطبق هذا علينا، فصعوبة االحوال االقتصادية مدعاة 
لتفهم التج���ار، والمطلوب منهم مراع���اة الظروف االقتصادية 

التي يعيشها المواطن الفلسطيني.
واشارت وزيرة االقتصاد الى قائمة استرشادية للحد االقصى 
ألسعار مجموعة من السلع االساسية، تصدرها الوزارة بالتعاون 
م���ع الجه���ات ذات العاقة، ك���وزارة الزراعة، موضح���ة ان هذه 
االس���عار تحدد بناء على الكميات المعروضة في االسواق، وهي 
متوفرة بش���كل كاف هذا العام، بما يضمن بقاء االس���عار ضمن 

معدالتها الطبيعية".

وإضافة الى ارتفاع االسعار، عادة يشهد شهر رمضان اتساعا 
في ظاهرة ترويج سلع غير قانونية، كمنتجات المستوطنات، او 

غير صالحة لاستهاك النتهاء الصاحية.
وقالت ع���ودة "اتخذنا العدي���د من االج���راءات للحيلولة دون 
اس���تغال الزيادة في االس���تهاك التي عادة تصاحب ش���هر 
رمضان، س���واء برفع االس���عار او ترويج منتجات غير قانونية او 
تالفة، اهمها تكثيف ج���والت التفتيش على المحال التجارية، 
عل���ى مدار 24 س���اعة في الي���وم، بالتعاون مع وزارت���ي الزراعة 
والصح���ة، والضابط���ة الجمركي���ة، والش���رطة، لضم���ان جودة 

المنتجات المعروضة ومطابقتها للمواصفات الفلسطينية".
واضافت: محاوالت الترويج لبضائع غير صالحة يمكن ان تكون 
موجودة ف���ي اي وقت من العام، لكن هذه الظاهرة تتس���ع في 

رمضان، لهذا نكثف جوالت التفتيش للحد من انتشارها".
ودعت عودة التجار الى االلتزام بالمواصفات الفلسطينية في 
البضائع التي يتعاملون بها، كم���ا دعت المواطنين الى االتجاه 
نحو شراء المنتجات الفلسطينية، "فهي االكثر ضمانة من حيث 
الجودة في االس���واق، واالمتناع قدر االمكان عن ش���راء البضائع 

االسرائيلية".
ولم تعط عودة اي���ة احصائيات حول ظاهرة ترويج المنتجات 
غير الصالحة، "فش���هر رمضان ما زال في بدايته، لكن المؤكد ان 

تكثيف جوالت التفتيش حدت من هذه الظاهرة".

رام الله- احتف���ل بنك فلس���طين بافتتاح مكتبه 

الجدي���د في حي الطيرة بمحافظ���ة رام الله والبيرة، 

وهو المكتب الذي يحمل الرقم 72 ضمن شبكة فروع 

ومكاتب بنك فلسطين في داخل الوطن. وجرى حفل 

االفتتاح تحت رعاية  محافظ س���لطة النقد الس���يد 

عزام الش���وا، وبحضور كل من الس���يد هاشم الشوا، 

رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلس���طين، وعدد 

م���ن أعضاء مجل���س اإلدارة، والدكت���ورة ليلى غنام 

محاف���ظ محافظة رام الل���ه والبيرة، والس���يد خليل 

رزق رئيس اتح���اد الغرف التجارية الفلس���طينية، 

رئي���س غرفة تج���ارة رام الله والبي���رة، والمهندس 

موس���ى حديد رئيس بلدي���ة رام الل���ه، ود. عاطف 

عاونة رئيس مجلس إدارة البنك اإلسامي العربي، 

ورشدي الغاييني مدير عام بنك فلسطين، وهاني 

ناص���ر، مدير عام البن���ك اإلس���امي العربي، وعدد 

م���ن المس���ؤولين واالقتصاديي���ن ورج���ال األعمال 

والصحفيين.

من جانبه، رحب هاشم الش���وا بالحضور، مشيرًا 

هداف���ه وتكريس 
َ
ال���ى مواصلة البن���ك تحقيق أ

رسالته بالمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، 

من خال تقديم خدمات مصرفية شاملة ومتميزة 

تلب���ي كاف���ة احتياج���ات مجتمعن���ا وش���رائحه 

اإِلقتصادي���ة المختلف���ة، ِإل���ى جانب نش���اطاته 

على درجات الش���مول المالي 
َ
المتنوعة لتحقيق أ

في فلسطين وِإيصال خدماتنا المصرفية ِإلى كل 

مكان داخل هذا الوطن. 

وقال الش���وا إن البنك عمل خ���ال الفترة الماضية 

على تعزيز مفهوم الش���مول المال���ي بالتركيز على 

طفال وشباب ونساء،عبر ِإطاق 
َ
شرائح المجتمع من أ

العديد من البرام���ج والخدمات المصرفية الجديدة، 

همها 
َ
التي تلبي اإِلحِتياجات المختلفة، والتي كان أ

يدات في  ش���مل برنامج مصِرفي للسَّ
َ
وسع وأ

َ
ِإطاق أ

لس���طينية" الذي يسَعى 
َ
فلس���طين، وهو َبرنامج "ف

ة مصرفيًا وماليًا، وتعزيز مش���اركتها 
َ
لتمكين الَمرأ

���ة ِإلى برنامج 
َ
اإِلقتصادي���ة واإِلجتماعي���ة. باإِلضاف

طفال به���دف تعزيز 
َ
"براع���م" الموجه لش���ريحة األ

طف���ال منذ الصغر 
َ
الَمفهوم والوع���ي المصِرفي لأل

تماش���يًا مع اس���تراتيجيتنا ورؤيتنا ورؤية س���لطة 

لسطينية في هذا الجانب.
َ
قد الف

َّ
الن

ول منطقة 
َ
وأشار الش���وا الى قيام البنك بتجهيز أ

طفال في مكتب الطيرة الجديد، 
َ
مخصصة للع���ب األ

مضيف���ًا ب���أن البنك س���يعمل على تجهي���ز أماكن 

لألطفال ف���ي جميع فروعه الرئيس���ية حتى نهاية 

العام وه���و ما يتوافق مع اس���تراتيجية الش���مول 

المالي.

وق���ال الش���وا ب���أن البنك عل���ى تطِوي���ر خدماته 

صبحت اآلن تضاهي 
َ
كل كبير، حيث أ

َ
اإِللكترونية بش

الخدم���ات الت���ي تقدمها أكب���ر البن���وك العالِمية 

من خال مس���اهمة تطبيق "َبنك���ي ع موبايلي" في 

س���هيل على المواطنين وعم���اء الَبنك من ِإجراء 
َّ
الت

عملياِتهم المصرفية عبر الهواتف الذكية بيس���ر 

ى خدمة اإِلنترنت البنكي 
َ
ة ِإل

َ
مان، باإِلضاف

َ
وسهولة وأ

خَرى تم تطويرها بأيد وخبرات 
ُ
َدمات ِإلكترونية أ

َ
وخ

فلسطينية من خال ش���ركة PalPay إحدى شركات 

مجموعة بنك فلسطين التي عملت منذ العام 2010. 

روف الصعبة 
ُّ
وبين الش���وا بأنه على الرغم م���ن الظ

التي يشهدها الوطن إال ان البنك لم يتَوقف َيومًا ما 

طويرية، حيث عزز 
َّ
طه التوسعية والت

َ
عن تنفيذ خط

ذلك من خال افتتاح مكاتب تمثيلية لبنك فلسطين 

خارج الوطن؛ كان أولها مكتب في مركز دبي المالي 

العالمي، بدولة االم���ارات العربية المتحدة، والثاني 

في العاصمة التش���يلية س���نتياغو ليقوما بوظيفة 

التواصل مع الفلسطينيين المغتربين خارج الوطن 

وتشبيكهم لاستثمار في فلس���طين. ويأتي ذلك 

جنبًا الى جنب مع باك���ورة افتتاحاته التي تحققت 

مؤخرًا ف���ي ضاحية البريد بمدين���ة القدس ليقدم 

خدم���ات مصرفية متميزة ألهلنا في داخل المدينة 

المقدسة.  

م���ن جانبه هن���أ  ع���زام الش���وا  بنك فلس���طين 

بافتت���اح مكتبه الجديد، مش���يدًا بم���ا يحتويه من 

مكان خاص ومس���احة للعب لألطفال، وهو ينسجم 

مع اس���تراتيجية س���لطة النقد والجهاز المصرفي، 

بتعزيز الش���مول المال���ي وتحقيق أعل���ى درجاته، 

بما في ذل���ك االهتمام بتوعي���ة األطفال بالخدمات 

المصرفية وعمل القطاع المالي.

وق���ال  إن افتتاح ه���ذا المكتب في ح���ي الطيرة 

بمحافظة رام الله، هو استمرار لنهج واستراتيجية 

س���لطة النقد ف���ي تعزيز انتش���ار ف���روع ومكاتب 

المصارف لتغطي كاف���ة المناطق. وهناك مزيد من 

الجه���ود واالهتمام من قبل الجه���از المصرفي في 

هذا المجال. وأشاد المحافظ بحيوية بنك فلسطين 

وتنوع منتجاته ومس���اهماته، وتحقيقه نسب نمو 

مميزة من خال توفي���ره خدمات متنوعة، وتواجده 

في جمي���ع المحافظات الفلس���طينية، بما في ذلك 

الري���ف والمناطق النائية، وإس���هاماته الفاعلة في 

المسؤولية المجتمعية الموجهة خاصة إلى قطاعات 

المرأة، والتعليم، والصحة، والبيئة، ومعالجة الفقر، 

والثقافة والفنون.

كما أش���ار المحافظ إلى وس����ام االتح���اد الذهب�ي 

لإلنج�از، الذي منحه له اتحاد المصارف العربية، خال 

المؤتمر المصرفي العربي ل�عام 2018، الذي عقد في 

العاصمة المصرية القاهرة الشهر الماضي، معتبرًا 

أن ه���ذا التكريم هو تكريم لفلس���طين وش���عبها 

المعطاء ومؤسسات دولتها التي تمثل سلطة النقد 

الفلس���طينية والجهاز المصرفي أحد أبرزها، حيث 

باتت هذه المؤسس���ات تضاهي مثياتها الدولية 

في المهنية والكفاءة والتطور.

من ناحيتها، أش���ادت د. ليلى غنام بالجهود التي 

يبذله���ا البنك بنش���اطاته وتوس���عه وجهوده في 

دعم المجتم���ع المحلي، باالضافة ال���ى دور الجهاز 

ف���ي التنمي���ة االقتصادية واالجتماعية. وأش���ارت 

الى أن البنك هو أحد أهم الش���ركاء للمحافظة، ومن 

أهمه���ا الدعم الذي قدمه البنك مؤخرًا متمثًا ببناء 

مبنى قسم غسيل الكلى في مجمع فلسطين الطبي 

بمحافظة رام الله، وانجاز وطني كبير لكل مؤسس���ة 

وفرد. 

من جانبه أش���اد المهندس موسى حديد بالجهود 

التي يقوم به���ا البنك وبالتعاون الذي يبديه دائمًا 

م���ع بلدية رام الله، وقال حديد بأن المؤسس���ة مثل 

بنك فلس���طين والتي ق���ادرة على العم���ل في ظل 

الظ���روف الصعبة التي نعيش���ها وتق���دم خدمات 

وتتوس���ع ف���ي فروعه���ا وعملياتها تش���كل انجازًا 

يحس���ب لهم، مهنئًا البنك عل���ى االفتتاح الجديد 

ومتمنيًا له التوفيق. 

  شبكته المصرفية وصلت إلى 72 فرعًا ومكتبًا

بنك فلسطين يفتتح مكتبًا جديدًا في حي الطيرة

المشاركون في التوقيع.

المشاركون في قص شريط االفتتاح. 


