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إتالف 3 ابقار مجهولة المصدر في الخليل
رام اهلل- الحي��اة االقتصادي��ة- أتلف��ت الضابط��ة الجمركية 
ومديري��ة زراعة الخليل، يوم امس 3 ابقار مجهولة المصدر 

وغير صالحة لالستهالك اآلدمي.
وتم ضبط األبقار الثالث في وقت س��ابق وبعد الكشف 
والمعاينة من جه��ة االختصاص الطبيب البيطري تبين 
انها ممنوعة من التداول لكبر س��نها وال تحمل ش��هادات 

بيطرية.

وصلت شبكته المصرفية الى 72 فرعًا ومكتبًا 

بنك فلسطين يفتتح مكتبًا جديدًا في حي الطيرة بمدينة رام اهلل 
رام اهلل- الحياة االقتصادية- احتفل بنك فلسطين 
بافتت��اح مكتبه الجديد في حي الطيرة بمحافظة 
رام اهلل والبي��رة، وهو المكتب الذي يحمل الرقم 
72 ضمن شبكة فروع ومكاتب بنك فلسطين في 
داخ��ل الوطن. وجرى حفل االفتت��اح تحت رعاية 
معالي محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية عزام 
الش��وا، وبحضور كل من هاش��م الش��وا، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة بنك فلس��طين، وعدد من 
أعض��اء مجل��س اإلدارة، والدكت��ورة ليل��ى غنام 
محاف��ظ محافظة رام اهلل والبي��رة، وخليل رزق 
رئيس اتحاد الغرف التجارية الفلسطينية، رئيس 
غرفة تجارة رام اهلل والبيرة، والمهندس موس��ى 
حدي��د رئيس بلدي��ة رام اهلل، ود. عاطف عالونة 
رئي��س مجل��س إدارة البنك اإلس��المي العربي، 
ورش��دي الغاليين��ي مدي��ر عام بنك فلس��طين، 
وهاني ناصر، مدير عام البنك اإلسالمي العربي، 
وع��دد م��ن المس��ؤولين واالقتصاديي��ن ورجال 

األعمال والصحفيين.
من جانبه، رحب هاشم الشوا بالحضور، مشيراً الى 
مواصلة البنك تحقيق َأهدافه وتكريس رس��الته 
بالمساهمة في تعزيز اقتصادنا الوطني، من خالل 
تقديم خدم��ات مصرفية ش��املة ومتميزة تلبي 
كافة احتياج��ات مجتمعنا وش��رائحه اإِلقتصادية 
المختلفة، ِإلى جانب نشاطاته المتنوعة لتحقيق 
َأعلى درجات الشمول المالي في فلسطين وِإيصال 
خدماتنا المصرفية ِإلى كل مكان داخل هذا الوطن. 
وقال الشوا بأن البنك عمل خالل الفترة الماضية 
على تعزيز مفهوم الشمول المالي بالتركيز على 
ش��رائح المجتمع من َأطفال وش��باب ونساء. عبر 
ِإطالق العديد من البرام��ج والخدمات المصرفية 
الجدي��دة التي تلبي اإِلحتِياج��ات المختلفة والتي 
كان َأهمها ِإطالق َأوسع وَأشمل برنامج مصِرفي 
للسَّيدات في فلسطين وهو بَرنامج »َفلسطينية« 
الذي يسعَى لتمكين المَرَأة مصرفيًا وماليًا وتعزيز 
مشاركتها اإِلقتصادية واإِلجتماعية. باإِلضاَفة ِإلى 
برنامج »براعم« الموجه لشريحة اأَلطفال بهدف 
تعزيز المَفهوم والوعي المصِرفي لأَلطفال منذ 
الصغر تماش��يًا مع اس��تراتيجيتنا ورؤيتنا ورؤية 

سلطة النَّقد الَفلسطينية في هذا الجانب.
وأش��ار الشوا الى قيام البنك بتجهيز َأول منطقة 
مخصصة للعب اأَلطفال في مكتب الطيرة الجديد، 
مضيف��ًا ب��أن البنك س��عمل على تجهي��ز أماكن 
لألطفال في جميع فروعه الرئيس��ية حتى نهاية 
الع��ام وهو ما يتوافق مع اس��تراتيجية الش��مول 

المالي.
وق��ال الش��وا ب��أن البنك عل��ى تطِوي��ر خدماته 
اإِللكتروني��ة بشَ��كل كبي��ر، حي��ث َأصبحت اآلن 
تضاه��ي الخدم��ات الت��ي تقدمه��ا أكب��ر البنوك 
العالمِي��ة من خالل مس��اهمة تطبيق »بَنكي ع 
موبايلي« في التَّسهيل على المواطنين وعمالء 
البَن��ك م��ن ِإج��راء عملياتِه��م المصرفي��ة عبر 
الهواتف الذكية بيس��ر وسهولة وَأمان، باإِلضاَفة 

ِإَلى خدمة اإِلنترن��ت البنكي وخَدَمات ِإلكترونية 
ُأخرَى تم تطويرها بأيد وخبرات فلس��طينية من 
خالل شركة PalPay إحدى شركات مجموعة بنك 

فلسطين التي عملت منذ العام 2010. 
روف الصعبة  وبين الشوا بأنه على الرغم من الظُّ
التي يشهدها الوطن إال ان البنك لم يتوَقف يَومًا 
ما ع��ن تنفيذ خَطط��ه التوس��عية والتَّطويرية، 
حي��ث عزز ذلك من خالل افتت��اح مكاتب تمثيلية 
لبنك فلسطين خارج الوطن؛ كان أولها مكتب في 
مركز دبي المالي العالمي، بدولة االمارات العربية 
المتحدة، والثاني في العاصمة التشيلية سنتياغو 
ليقوم��ا بوظيف��ة التواص��ل م��ع الفلس��طينيين 
المغتربين خارج الوطن وتشبيكهم لالستثمار في 
فلس��طين. ويأتي ذلك جنب��ًا الى جنب مع باكورة 
افتتاحاته التي تحققت مؤخرًا في ضاحية البريد 
بمدينة القدس ليق��دم خدمات مصرفية متميزة 

ألهلنا في داخل المدينة المقدسة.  
من جانبه هنأ معالي الس��يد عزام الشوا محافظ 
سلطة النقد الفلسطينية بنك فلسطين بافتتاح 
مكتب��ه الجديد، مش��يدًا بم��ا يحتويه م��ن مكان 
خاص ومس��احة للع��ب لألطفال، وهو ينس��جم 
مع اس��تراتيجية سلطة النقد والجهاز المصرفي، 
بتعزيز الش��مول المالي وتحقي��ق أعلى درجاته، 
بما في ذلك االهتمام بتوعية األطفال بالخدمات 

المصرفية وعمل القطاع المالي.
وقال محافظ س��لطة النقد إن افتتاح هذا المكتب 
في حي الطيرة بمحافظة رام اهلل، هو اس��تمرار 
لنهج واستراتيجية سلطة النقد في تعزيز انتشار 
فروع ومكات��ب المصارف لتغطي كافة المناطق. 
وهناك مزيد من الجهود واالهتمام من قبل الجهاز 
المصرفي في هذا المجال. وأشاد المحافظ بحيوية 
بن��ك فلس��طين وتن��وع منتجاته ومس��اهماته، 
وتحقيق��ه نس��ب نمو ممي��زة من خ��الل توفيره 

خدمات متنوعة، وتواج��ده في جميع المحافظات 
الفلسطينية، بما في ذلك الريف والمناطق النائية، 
وإس��هاماته الفاعل��ة في المس��ؤولية المجتمعية 
الموجه��ة خاصة إلى قطاعات الم��رأة، والتعليم، 
والصح��ة، والبيئ��ة، ومعالج��ة الفق��ر، والثقافة 

والفنون.
كم��ا أش��ار المحافظ إلى وس���ام االتحاد الذهب�ي 
لإلنج���از، الذي منحه له اتحاد المصارف العربية، 
خ��الل المؤتم��ر المصرفي العرب��ي ل�عام 2018، 
الذي عقد في العاصمة المصرية القاهرة الشهر 
الماض��ي، معتب��رًا أن ه��ذا التكريم ه��و تكريم 
لفلس��طين وش��عبها المعطاء ومؤسسات دولتها 
التي تمثل س��لطة النق��د الفلس��طينية والجهاز 
المصرفي أحد أبرزها، حيث باتت هذه المؤسسات 
تضاه��ي مثيالتها الدولية ف��ي المهنية والكفاءة 

والتطور.
من ناحيتها، أش��ادت د. ليلى غن��ام بالجهود التي 
يبذله��ا البنك بنش��اطاته وتوس��عه وجهوده في 
دعم المجتم��ع المحلي، باالضافة الى دور الجهاز 
في التنمية االقتصادية واالجتماعية. وأشارت الى 
أن البنك هو أحد أهم الش��ركاء للمحافظة، ومن 
أهمها الدعم الذي قدمه البنك مؤخرًا متمثاًل ببناء 
مبنى قس��م غس��يل الكلى في مجمع فلس��طين 
الطبي بمحافظة رام اهلل، وانجاز وطني كبير لكل 

مؤسسة وفرد. 
من جانبه أش��اد المهندس موسى حديد بالجهود 
الت��ي يقوم بها البنك وبالتعاون الذي يبديه دائمًا 
مع بلدية رام اهلل، وقال حديد بأن المؤسسة مثل 
بنك فلس��طين والتي قادرة على العمل في ظل 
الظ��روف الصعبة التي نعيش��ها وتق��دم خدمات 
وتتوس��ع ف��ي فروعه��ا وعملياتها تش��كل انجازًا 
يحس��ب لهم، مهنئ��ًا البنك عل��ى االفتتاح الجديد 

ومتمنيًا له التوفيق.

»القدس المفتوحة« ونقابة المهندسين 
الزراعيين توقعان اتفاقية تعاون

رام اهلل- الحي��اة االقتصادي��ة- وقع��ت جامعة 
القدس المفتوحة ونقابة المهندسين الزراعيين، 
أمس، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية القطاع 
الزراع��ي من خ��الل رفده بخريجي��ن مؤهلين 
ومتميزين، والنهوض بالعملية األكاديمية من 

جميع جوانبها النظرية والعملية.
ووقع االتفاقية عن الجامعة رئيسها أ. د. يونس 
عمرو، وعن نقابة المهندسين الزراعيين النقيب 

م. فيصل شريم.
حض��ر توقي��ع االتفاقي��ة م��ن الجامع��ة: أ. د. 
س��مير النجدي نائب رئيس الجامعة للش��ؤون 
األكاديمية، وأ. د. محمد شاهين مساعد الرئيس 
لش��ؤون الطلبة، ود. آالء الشخش��ير مس��اعدة 
الرئيس لش��ؤون المتابعة، ود. معن ش��قوارة 
عميد كلية الزراعة، وأ. باس��م قش��وع مساعد 
عميد كلية الزراعة، وأ. س��الفة مس��لم مديرة 
دائرة العالقات العامة، ود. وجدي بشارات عضو 
هيئة التدريس بكلي��ة الزراعة. فيما حضرها 
من النقابة: م. سامر فرح وم. مقبل أبو جيش 
عضوا مجلس النقابة، وم. حسام الحج المدير 

اإلداري.
وبموج��ب االتفاقية يلتزم الطرف��ان بالتعاون 
المش��ترك الذي يخدم مهنة الهندسة الزراعية 
والقطاع الزراعي، وبتبادل الخبرات والمعلومات 
واإلحص��اءات التي تخدم أعمالهما، والتش��ارك 

في قضايا التطوير والتدريب والمشاريع وعقد 
المؤتمرات وورشات العمل في مجال الهندسة 

الزراعية.
ورح��ب أ. د. عمرو بالوفد الضيف، مش��يرًا إلى 
أن فلس��فة كلي��ة الزراع��ة بجامع��ة الق��دس 
المفتوحة تنبع من رؤية الجامعة ورسالتها التي 
تركز على توفي��ر خريجين ذوي كفاءة وجودة 
عالية، قادرين على تلبية حاجات س��وق العمل 
وتزوي��د قطاعات الزراعة بالمه��ارات والكوادر 
البش��رية، مشيرًا إلى سعي الجامعة من خالل 
كلي��ة الزراعة إلى بن��اء منظومة متكاملة عبر 
مجموعة تخصصات تطرحها للوصول بخريجي 
الكلية إلى المعرفة النظرية السليمة والتطبيق 
العملي ف��ي القطاع الزراعي، وم��ن ثم إعداد 
كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تنمية القطاع 
الزراع��ي، تلبي��ة الحتياجات المجتم��ع المحلي 
والعربي، مس��تخدمة أحدث الوس��ائل التقنية 

الزراعية وفقًا لمنهج الجودة الشاملة.
وأش��ار م. ش��ريم إل��ى أن النقاب��ة والجامع��ة 
تهدفان من وراء توقيع هذه االتفاقية إلى تذليل 
العقبات أمام الخريجين للحصول على عضوية 
نقابة المهندسين الزراعيين للولوج في سوق 
العمل، وللحفاظ على مهنة الهندسة الزراعية 
وحماية حقوق المهندس الزراعي، وفق الرؤى 

االستراتيجية المبنية على التعاون المشترك.

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

رام اهلل- أطل��ق بنك القدس 
ترويجي��ة  حمل��ة  مؤخ��رًا 
خاص��ة بح��واالت ويس��ترن 
يونيون »حّلت البركة« وذلك 
لمناسبة حلول شهر رمضان 
تتضم��ن  الت��ي  المب��ارك، 
رب��ح جوائ��ز نقدي��ة، وتأتي 
ه��ذه الحملة ضمن سلس��لة 
العروض والبرامج الترويجية 
المتواصلة التي يقدمها البنك 

لعمالئه. 
 تس��تمر الحملة طيلة الشهر 
الفضي��ل، بحي��ث تتيح هذه 
الحملة لمستخدمي الحواالت 
السريعة » ويسترن يونيون« 
م��ن بن��ك الق��دس او أح��د 
وكالئ��ه الفرعيي��ن فرص��ة 
الربح بجائزة نقدية من خالل 

الدخول في س��حوبات يومية 
على جميع حوالت ويس��ترن 
يوني��ون الص��ادرة وال��ورادة 
بحي��ث يحص��ل الفائ��ز على 
جائ��زة حس��اب توفير بقيمة 
200 دوالر حيث يتم السحب 
على فائز يوميا على أن يتم 
اإلعالن ع��ن الفائزين نهاية 

شهر رمضان الكريم.
تأتي ه��ذه الحملة تزامنا مع 
شهر رمضان المبارك وضمن 
إس��تراتيجية بن��ك الق��دس 
وتوفي��ر  عمالئ��ه  لمكاف��أة 
الع��روض الممي��زة لهم عند 
إس��تخدامهم نظام الحواالت 
السريعة » ويسترن يونيون« 
وإلن بن��ك الق��دس يحرص 
دائم��ا عل��ى تقدي��م أفضل 

الخدمات لعمالئه فهو يسعى 
إل��ى تقدي��م باق��ة متكاملة 
م��ن الع��روض الت��ي تلب��ي 
تطلعات العمالء بما يتناسب 
مع إحتياجتهم المختلفة على 

مدار العام.
يجدر باإلشار أن لبنك القدس 
27 وكي��اًل فرعي��ًا لح��واالت 
ويسترن يونيون في مختلف 
محافظ��ات الوط��ن، وتتميز 
يوني��ون  ويس��ترن  خدم��ة 
بإمكانية إرس��ال وإس��تقبال 
كبي��رة  بس��رعة  األم��وال 
ودون  الدقائ��ق،  تتع��دى  ال 
الحاج��ة ال��ى حس��اب بنكي، 
هذا باإلضافة الى عدم وجود 
أي عم��والت عل��ى اس��تقبال 

األموال.

بالتعاون مع البنك العربي

 جامعة النجاح الوطنية تنظم ورشة تعريفية عن برنامج رواد
رام اهلل- الحي��اة االقتصادي��ة- نظم��ت وحدة 
التوظيف وش��ؤون الخريجين وكلية االقتصاد 
والعلوم االجتماعية في جامعة النجاح الوطنية 
بالتع��اون م��ع البن��ك العرب��ي يوم��ًا مفتوحًا 
للتعريف ببرنام��ج روّاد )البرنام��ج التدريبي 
التوظيف��ي الخ��اص بالبن��ك العرب��ي(، حيث 
هدف��ت الفعالي��ة الى تعري��ف الطلبة حديثي 
التخرج والمتوقع تخرجهم من تخصصات ادارة 
االعمال والمحاسبة والعلوم المالية والمصرفية 
والتس��ويق واالقتص��اد بالبرنام��ج وفتح باب 

التسجيل للمؤهلين منهم.
ش��ارك ع��ن البن��ك العرب��ي كل م��ن عصام 
س��المة مدير فروع الش��مال بالبنك، وسامية 
ش��ويكة مديرة دائرة التدري��ب والتطوير في 
البنك، وافتتح اللقاء رافع دراغمه، مدير وحدة 
التوظيف والدكتور سامح عطعوط عميد كلية 
االقتصاد في جامعة النجاح، وتحدثوا عن أهمية 
جس��ر الهوة بين المعرف��ة النظرية والتدريب 

العملي لدى طلبة كلية االقتصاد والجهود التي 
تبذلها الكلية في هذا السياق. كما تضمن اليوم 
المفتوح سلسلة من المقابالت للطلبة المتوقع 
تخرجهم والتحاقهم ببرنامج روّاد حيث سجل 

للبرنامج 53 طالبًا وطالبة تقريبًا.
وخالل افتتاحه للورشة تحدث االستاذ دراغمه 
عن أهمية برنامج روّاد مشيرًا الى أن البرنامج 
يعتبر فرص��ة للخريجين المتميزين للحصول 
عل��ى خبرات عملية في مجال المصارف، األمر 
الذي يفت��ح لهم آفاقًا للعمل في المؤسس��ات 
البنكي��ة ويعزز لديهم القدرة على المنافس��ة 

محليًا واقليميًا.
وتح��دث د.عطع��وط عن أهمي��ة التدريب في 
صقل ش��خصية الطالب واس��تغالل الفرص، 
وأن فرص��ة التدريب م��ن البنك العربي تعتبر 
من الفرص الجيدة التي تس��اعد الخريج على 

الحصول على مهنة مستقبلية مناسبة.
وف��ي تعليقه على ه��ذه الفعالية ق��ال جمال 

حوران��ي - مدي��ر منطق��ة فلس��طين للبن��ك 
العربي: »يأتي تعاون البنك مع وحدة التوظيف 
وش��ؤون الخريجين وكلية االقتص��اد والعلوم 
االجتماعي��ة ف��ي جامع��ة النجاح تأكي��دا على 
اهتم��ام البنك المتواصل في تدريب وتوظيف 
وصق��ل مه��ارات الش��باب إيمان��ا بأهميته��م 
ودوره��م المفصل��ي ف��ي تش��كيل الحاض��ر 
والمس��تقبل.« وأضاف: »اننا من خالل برنامج 
روّاد نق��وم باختي��ار فئة الش��باب الجامعيين 
المميزين به��دف تدريبهم وتطوير مهاراتهم 
وقدراتهم وتهيأتهم لالنضمام إلى كوادر البنك 

العربي.«
وتجدر اإلش��ارة هنا إلى أن برنامج روّاد البنك 
العربي التدريبي يس��تمر تسعة اشهر يتدرب 
خالله��ا الخريج��ون عل��ى المه��ارات النظرية 
والعملية في مختلف التخصصات البنكية بهدف 
اكسابهم المعارف والقدرات الفنية والمصرفية 
بما يؤهلهم لشغل وظائف مختلفة في البنك.

إيران تخفض قيمة الريال للمرة األولى منذ شن حملة على سوق الصرف الحرة
دب��ي -رويترز - خفضت إيران رس��ميا قيمة عملتها المحلي��ة الريال مقابل 
الدوالر للمرة األولى منذ أن بدأت مس��اع للقضاء على الس��وق الحرة للعملة 
الشهر الماضي، وذلك في إشارة على أنها ستسمح ببعض المرونة في أسعار 
الصرف في ظل التلويح بعقوبات أمريكية.ومع هبوط الريال إلى مستويات 
قياس��ية قبل قرار الرئيس األميركي دونالد ترامب باالنس��حاب من االتفاق 
النووي اإليراني، قالت طهران في أوائل أ نيسان إنها تعمل على توحيد سعر 

الصرف في السوقين الرسمية والحرة عند 42 ألف ريال للدوالر.

الليرة التركية تبلغ مستوى قياسيا منخفضا وفيتش تحذر من مسعى سياسة إردوغان
اس��طنبول -رويترز - بلغت 
التركي��ة مس��توى  اللي��رة 
قياس��يا منخفضا للجلس��ة 
الثالثة عل��ى التوالي امس، 
متضررة من تنامي المخاوف 
الرئي��س  بش��أن س��يطرة 
التركي رجب طيب إردوغان 

على السياسة النقدية.
وكانت وكالة فيتش أحدث 
جهة تصدر تحذيرا بش��أن 
مس��عى إردوغ��ان لتعزي��ز 
لبن��ك  ا عل��ى  الس��يطرة 
المرك��زي، قائلة إن خطاب 
الرئيس ق��د يفرض مزيدا 

من الضغوط على تصنيف 
الدين السيادي التركي.

وانتاب القلق المستثمرين 
بسبب تصريحات أدلى بها 
إردوغان األس��بوع الماضي 
خ��الل زي��ارة إل��ى لن��دن، 
ق��ال فيها إن��ه يريد فرض 
سيطرة أكبر على السياسة 
النقدي��ة بع��د االنتخاب��ات 
ني��ة  لما لبر ا و س��ية  ئا لر ا
المق��رر أن تُج��رى في 24 

يونيو حزيران.
وقال��ت فيتش »السياس��ة 
النقدية في تركيا تخضع منذ 

وقت طويل لقيود سياسية، 
لكن التهديد الواضح بكبح 
اس��تقاللية البنك المركزي 
يزي��د المخاطر التي تحدق 
بمن��اخ صناعة السياس��ات 
وفعاليتها«.وأضافت »تزايد 
اس��تقاللية  ف��ي  الت��آكل 
السياسة النقدية سيفرض 
مزي��دا من الضغ��وط على 
ن��ي  ئتما ال ا لتصني��ف  ا
الس��يادي لتركيا«.وتصنف 
فيتش، كغيرها من وكاالت 
التصنيف االئتماني الكبرى، 
الدين السيادي لتركيا عند 

»عال��ي المخاط��ر« وه��ي 
درجة غير استثمارية.

التركي��ة  العمل��ة  وبلغ��ت 
4.6190 ليرة للدوالر بحلول 
بتوقي��ت   1138 الس��اعة 
جرينت��ش، بالمقارن��ة مع 
اإلغ��الق  عن��د   4.5740
أم��س االول. وكانت الليرة 
تراجعت إلى 4.6256 وهو 
مستوى قياسي منخفض.
وانخفضت اللي��رة نحو 17 
بالمئ��ة من��ذ بداي��ة العام 
الجاري لتصبح إحدى أس��وأ 
العمالت أداء في األس��واق 

الناش��ئة وعززت التوقعات 
ب��أن البن��ك المرك��زي ق��د 
يضطر التخاذ إجراء طارئ 
ويرفع أس��عار الفائدة قبل 
اجتماعه القادم بخصوص 
السياس��ة النقدي��ة المقرر 
الس��ابع م��ن  ف��ي  عق��ده 
ورف��ع  حزي��ران.  يوني��و 
البن��ك المركزي األس��بوع 
الماضي توقعاته للتضخم 
السنوي إلى 11.07 بالمئة 
نهاي��ة الع��ام الج��اري من 
10.07 بالمئة في توقعاته 

السابقة.


