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بنك فلسطين

شراءبيعالعمالت

توصيات بغرس ثقافة الحوكمة والرقابة على التزام الشركات بالحوكمة

«القدس المفتوحة» و «األردنية» تختتمان مؤتمرهما العلمي
 حول «الحوكمة والتنمية اإلدارية واالقتصادية في المؤسسات»

رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- اختتمت 
جامعة القــدس المفتوحة مع نظيرتها 
العاصمــة  فــي  األردنيــة،  الجامعــة 
عمــان، مؤتمرهمــا العلمي المشــترك 
بعنــوان: «الحوكمة والتنميــة اإلدارية 
واالقتصاديــة في المؤسســات: الواقع 
والطموح»، والذي عقد في مقر الجامعة 

األردنية بالمملكة األردنية الهاشمية.
وأوصى المشاركون بالعمل على توعية 
المؤسســات ألهمية الحوكمة، ونشــر 
ثقافتها لتصبح جزء من قيم المجتمعات 
العربيــة، وتربية األجيال على منافعها 
وفوائدها من خالل العمل على إنشــاء 
قســم خــاص بالحوكمــة المؤسســية 
فــي كل مديرية مــن مديريات التربية 

والتعليم.
كما أوصى الباحثون بضرورة تعاون كل 
األطــراف ذات المصلحة من أجل تهيئة 
بيئة مناســبة لتطبيق أســس وقواعد 

ومعايير الحوكمة.
ودعــا المشــاركون هيئة ســوق رأس 
المــال الفلســطيني تخصيــص فريق 
رقابــي يتولــى عمليــة مطابقــة مدى 
التــزام الشــركات بما جاء فــي مدونة 
الحوكمة المعلن عنها، ســواء كان ذلك 
من حيث مجلس االدارة واالدوار المناطة 
بــه، وكذلــك اســس الرقابــة الداخلية 
والخارجيــة وآلية عملها، واالفصاح عن 
أعمال الشركات بكل شفافية مع االخذ 
باالعتبار مصالح المساهمين واصحاب 

المصالح.
 وشــدد المتحدثون علــى تكامل جهود 
والحكومــات  والمؤسســات  األفــراد 
وتضافرهــا فــي تبني فكــر الحوكمة 
ومناهجهــا وتطبيقاتهــا وصــوال الــى 
مجتمــع يؤمــن بالنزاهــة والشــفافية 

والمساءلة.
 وأوصــى المؤتمرون تشــريع القوانين 
التي تكفــل الحمايــة الكافية لكل من 
يواجه ويكافح الفساد والمفسدين عبر 

القنوات القانونية.
وطالب المشاركون في المؤتمر الدولي 

للحوكمــة  عربــي  مجلــس  بتشــكيل 
على مســتوى الــدول العربيــة الراغبة 
في ذلــك، بحيث يهتم المجلس بشــر 
وإعــداد  وأسســها،  الحوكمــة  ثقافــة 
ونشر الدراســات والتقارير التي تعنى 
بالحوكمة، وإصدار مجلة دورية محكمة 

بعنوان (الحوكمة).
وطالب المشاركون في المؤتمر بتشكيل 
وزارات  ترعاهــا  متكاملــة  منظومــة 
التربية والتعليم في الدول العربية بما 
يكفل تبني مبادئ وممارســات النزاهة 
والشــفافية واإلفصاح والمســاءلة في 
هــذه الجامعات، مع ضرورة االســتفادة 
والتطوير للعمل القيم الذي انجزه اتحاد 
الجامعــات العربيــة في مجــال حوكمة 
الجامعــات. وهنــاك ضــرورة لتضمين 
وابعادها  وافكارهــا  الحوكمــة  مبــادئ 
فــي المناهــج المدرســية والجامعيــة، 
مــع التركيــز علــى الجوانــب المتعلقة 
بالنزاهة والشــفافية ومكافحة الفساد 

والمفسدين.
المؤتمــر  فــي  المشــاركون  وشــدد 
على ضــرورة تعزيز معرفــة القيادات 
وتطبيقاتهــا  بالحوكمــة  المؤسســية 
الصحيحــة، وهــذا يمكــن أن يتحقــق 
بوسائل وأساليب متعددة مثل الدورات 
التدريبيــة المعــدة جيدا، وبنــاء برامج 
دبلــوم مهنــي متخصــص فــي مجال 
الحوكم , مع ضرورة أن يكون هذا األمر 
من الشروط المتطلبات الالزمة لشغل 

الوظائف القيادية في المؤسسات.
وكان المؤتمــر عقــد بحضــور رئيس 
جامعــة القدس المفتوحــة أ. د. يونس 
عمــرو، ورئيــس الجامعــة األردنيــة أ. 
د. عزمــي محافظــة، ونائبــي رئيــس 
جامعــة القدس المفتوحة: أ. د. ســمير 
النجدي النائب األكاديمي، وأ. د. عصام 
خليــل النائــب المالــي، ونــواب رئيس 
الجامعــة األردنية، والعمــداء، وأعضاء 
الهيئتيــن التدريســية واإلداريــة فــي 
الجامعة األردنية، وبحضور عميد كلية 
العلوم اإلدارية واالقتصادية في جامعة 

القدس المفتوحة د. يوســف أبو فارة، 
وعميد كلية األعمال بالجامعة األردنية 

أ. د. رفعت الشناق.
وقــال أ. د. يونــس عمــرو: «ســعيدون 
بااللتقاء في رحاب جامعة األردن األولى، 
منتهزاً هذه المناسبة ألنقل لكم-أهلنا 
في األردن، ملكاً وحكومة وشعباً-تحيات 
شعب فلســطين الرازح تحت االحتالل، 
داعيــاً اهللا أن نعقد المؤتمرات القادمة 
في رحاب القدس الشريف عاصمة دولة 

فلسطين بإذن اهللا».
من جانبه، قال رئيس الجامعة األردنية 
أ. د. عزمي محافظة، راعي المؤتمر، إن 
الجامعة األردنية تعتز بعقد هذا المؤتمر 
الذي اختــار موضوعاً معاصراً غاية في 
األهمية ينســجم مــع رســالة الجامعة 
األردنيــة ورؤيتهــا فــي نشــر المعرفة 
وإدارتها في مبادرة تثلج الصدور وتبحث 
على الرضى. ثم أعرب عن فخره بعقد 
هذا المؤتمر بالشراكة مع جامعة القدس 
المفتوحة، مشيدا بدورها األساسي في 

نشر التعليم العالي.
إلى ذلك، قال د. يوســف أبو فارة عميد 
كلية العلــوم اإلدارية واالقتصادية في 
جامعة القدس المفتوحة، رئيس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر: «إن جامعة القدس 
المفتوحة سعيدة بتنظيم هذا المؤتمر 
في الجامعــة األردنية، وهــذا المؤتمر 
إحدى الثمرات الكثيــرة التي تنجم عن 
التعــاون المشــترك بيــن المؤسســات 
الفلسطينية واألردنية العاملة في مجال 

التعليم العالي».
مــن جانبه، قــال أ. د. رفعت الشــناق: 
«سعيدون بأن تكون كلية األعمال هي 
حاضنة هــذا المؤتمر العلمــي الدولي 
الكبيــر مع جامعــة القــدس المفتوحة 
حول الحوكمة والتنمية اإلدارية، فكلية 
األعمال تســعى لمواكبة المســتجدات 
والتطــورات فــي العمليــة التعليميــة؛ 
لــذا جاءت هــذه الشــراكة مــع جامعة 
القــدس المفتوحــة تلبيــة لطموحــات 
الكليــة بتحقيق التفاعــل والتعاون مع 

الدارسين».
جلسات اليوم الثاني

بجلســة  األول  اليــوم  جلســات  بــدأت 
ترأسها د. رائد غرابات، تحدث فيها أ. د. 
درمان ســليمان والباحثة داليا داود من 
جامعــة دهوك بالعــراق عن «الحوكمة 
الدكتــور  تحــدث  فيمــا  التســويقية»، 
صابر عدلي شــاكر مــن جامعة حلوان 
بمصر عــن «أثر الحوكمــة على عوائد 
الموارد الطبيعية: دراســة تطبيقية مع 
إشــارة للدول العربيــة»، وقدم الدكتور 
إســالم عبد الجــواد من جامعــة النجاح 
رشــا  والباحثــة  بفلســطين  الوطنيــة 
المصــري من جامعة القدس المفتوحة 
 BOARD بفلسطين ورقة بعنوان: « 
 C H A R A C T E R I S T I C S  A N D
 CORPORATE PERFORMANCE:
 ،«EVIDENCE FROM PALESTINE
وقدم أ. د. كمال رزيق والباحثة ســهام 
مداور من جامعة البليدة 2 بالجزائر ورقة 

بعنــوان: «المســاءلة المجتمعية كآلية 
للحد من الفساد وتحسين جودة الخدمات 
الحكومية»، وقدم الدكتور محمد عوض 
والباحثة دياال جـالد من جامعة القدس 
بفلســطين ورقــة بعنــوان: «العالقــة 
بيــن تطبيق مبــادئ الحوكمــة واألداء 
في مؤسســة المواصفــات والمقاييس 
الفلسطينية من وجهة نظر موظفيها»، 
فيمــا تحدث د. يونس جعفر من جامعة 
القدس المفتوحة بفلسطين عن «مدى 
تطبيق مبدأي الشفافية والمساءلة في 
الــوزارات الحكومية العاملــة: ضواحي 
القــدس أنموذجــا»، وقدمــت الدكتورة 
بتول غانم من جامعة القدس المفتوحة 
بفلسطين ورقة بعنوان: «الحوكمة تبدأ 
مع التعليم: المدارس األساســية مفتاح 

للحوكمة في فلسطين»
أما الجلسة الثانية التي ترأسها أ. د. غسان 
اومت، فقد تحدث فيها أ. د. فتح اهللا غانم 
ود. مــروان درويش من جامعة القدس 
المفتوحة بفلسطين وقدما خاللها ورقة 
 The Impact of Corporate:بعنــوان
 Governance on the Performance
 of Selected Companies Listed
 .in Palestine Financial Market
وقــدم الدكتور فتحي رمضان موســى 
بطرابلــس  الليبيــة  األكاديميــة  مــن 
الليبيــة ورقــة بعنــوان: «دور مجالس 
اإلدارة فــي دعــم وظيفــة المراجعــة 
الداخلية - دراسة تطبيقية على بعض 
الدكتورة  المؤسسات الليبية»، وقدمت 
آمنــة علــي الكردي من غرفــة صناعة 
عمان باألردن والدكتور ياسين طاهات 
من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا 
 The impact of بالكويت ورقة: « 
 Corporate Governance Attributes
 on Dividends Policy: Evidence
 from the Emerging Capital Market
of Jordan». ثم قدم الدكتور كامل أبو 
كويــك من جامعة القدس بفلســطين 
ورقــة حــول «أثــر االلتــزام بتطبيــق 
قواعــد حوكمة الشــركات علــى األداء 

المالي للشــركات المدرجة في بورصة 
عطيــة  الدكتــور  وقــدم  فلســطين»، 
مصلح مــن جامعة القــدس المفتوحة 
بفلسطين ورقة حول «حوكمة الشركات 
ودورهــا في تحقيق جــودة المعلومات 
المحاسبية»، فيما قدم الدكتور مروان 
محمــد أبو هــالل من جامعــة القدس 
المفتوحــة ورقــة حــول «دور حوكمة 
الشــركات في الحد من ممارسة سلوك 
تمهيد الدخل في الشــركات المساهمة 

العامة الفلسطينية».
وخــالل الجلســة الثالثــة التي ترأســها 
أ. د. محمــد أبــو نصار تحــدث الدكتور 
مجــدي الكببجــي من جامعــة القدس 
المفتوحــة بفلســطين عــن «حوكمة 
الشــركات وعالقتها بــإدارة األرباح في 
الشــركات الصناعية المساهمة العامة 
الدكتــور محمد  الفلســطينية»، وقدم 
تاللوة مــن جامعة القــدس المفتوحة 
ورقــة حــول «عالقة االشــتمال المالي 
بتنمية الموارد البشــرية وتطويرها»، 
وقدم د. يوســف مامــش وأ. د. مريزق 
محمــد عدمــان مــن جامعــة الحــدود 
الشــمالية بالســعودية عــن «االلتزام 
بمتطلبــات اإلفصاح الضريبــي كمبدأ 
من مبــادئ الحوكمة»، وقــدم الدكتور 
ســمير أبو زنيد من جامعة الخليل من 
فلســطين والباحث باسل الجعبري من 
جامعة القدس ورقة بعنوان: «حوكمة 
المستشــفيات األهليــة والخاصــة في 
منطقة جنوب الضفة: الواقع والمأمول»، 
وقدمت د. وداد بوفافة من جامعة باجي 
مختار بالجزائر ورقة بعنوان: «مبادرات 
الحوكمة في قطاع المواد األولية: قواعد 
قيــد الصياغــة»، وأخيراً قــدم د. وائل 
محمد جبريل مــن جامعة عمر المختار 
بليبيــا ورقة بعنــوان: «أثر ســلوكيات 
المواطنة التنظيمية على تطبيق مبادئ 
الحوكمة بالمصــارف التجارية الليبية: 
دراسة ميدانية على عينة من العاملين 
بالمصــارف التجاريــة الليبيــة العاملة 

بمدينة البيضاء».

سبيتاني الوكيل الحصري

GR8 II تعلن عن جهاز الكمبيوتر ASUS Republic of Gamers 
 ASUS Republic of Gamers أعلنــت 
 مؤخــرا عــن الجهــاز GR8 II، وهــو جهــاز 
كمبيوتر لأللعاب بحجم 4 ليتر مع أداء كامل 
ألجهزة األلعاب المكتبية لتلبية متطلبات أي 
العــب. ويعتبــر حالياً أصغر جهــاز كمبيوتر 
لأللعاب في العالم والذي تم تصميمه للواقع 
االفتراضــي، ويتميــز بالغرافيكــس األكثر 
تطــوراً فــي فئته مــع بطاقــة الغرافيكس 
كاملــة   ASUS GeForce®  GTX 1060
الحجم المخصصة بمستوي بطاقات الجهاز 
المكتبــي. وتــم تزويده بمعالــج يصل إلي 
Intel®  Core™  i7 ( ’Kaby Lake‘) من الجيل 
الســابع بمســتوي معالجات الجهاز المكتبي 
بقــدرة 65 وات و ذاكــرة DDR4 بحجم 32 
غيغابايت، ويمكنه تشــغيل أحــدث األلعاب 
بتصنيــف AAA بسالســة. ويتميــز الجهاز 
بتصميم مناســب أللعاب الواقع االفتراضي 
مع منفــذي HDMI لتوصيل ســماعة رأس 
وشاشــة واقع افتراضي فــي نفس الوقت. 
ويقــدم نظــام التبريد المصمــم خصيصاً 
للجهاز االستقرار المطلوب لماراثونات ألعاب 
بدون توقــف: تتيح مميزات تســهيل اللعب 
 ،Intel Gigabit Ethernet مثل تكنولوجيــا
وتكنولوجيــا SupremeFX الحصريــة من 
 ،Sonic Studio III وتكنولوجيــا   ،ROG
وتكنولوجيــا Sonic Radar III، وتكنولوجيا 
GameFirst IV، تجارب ألعاب ملحمية. كما 
 ASUS Aura بإضاءة GR8 II يتميــز الجهاز
Sync RGB، والتي تتميز بـ 12 وضع مزامنة 
لإلضاءة مع مجموعــة متنوعة من األجهزة 
الطرفيــة ROG المتوافقــة مــع تكنولوجيا 
Aura Sync لعــدد ال يحصــي مــن خيارات 

التخصيص.
ROG GR8 II هــو جهــاز كمبيوتر لأللعاب 
بحجــم وحدة طرفية تــم تصميمه لتجارب 
ألعاب وواقع إفتراضي بــدون توقف. ويعيد 
الجهــاز تعريــف مفهــوم جهــاز الكمبيوتر 
المصمم لأللعاب عن طريق السماح للالعبين 
باصطحــاب أداء اللعــب الكامــل بمســتوي 
األجهــزة المكتبيــة في كل مــكان يذهبون 
فيــه. ويتميز الجهاز GR8 II بمكونات قوية 
بمواصفات الجهاز المكتبي والتي تشــتمل 
 ASUS خصصةعلي بطاقة الجرافيكس الم

GeForce GTX 1060 كاملة الحجم ومعالج 
Intel Core i7 مــن الجيــل الســابع بقــدرة 
تصل إلــي 65 وات مع ذاكرة DDR4 بحجم 
32 غيغابايــت. وتمنح بطاقــة الجرافيكس 
 ASUS GeForce GTX 1060 خصصةالم
بمســتوي بطاقات األجهزة المكتبية الجهاز 
GR8 II الجرافيكس األكثر تطوراً في فئته، 
مما يســمح بخلــق عوالم ألعــاب غامرة مع 
مرئيات فائقة السالسة. وتقدم هذه البطاقة 
أداء أعلي 3 مرات من بطاقات الجيل السابق 
وأداء واقــع إفتراضــي رائع. وفــي االختبار، 
بنســبة  أفضــل  الجهــاز GR8 IIأداء  قــدم 
%47 مــن أجهزة األلعاب المماثلــة المزودة 
ببطاقة GTX 960 وأفضل بنسبة %10 من 
 .GTX 970 أجهزة األلعاب المــزودة ببطاقة
 Overwatch وقــام الجهاز بتشــغيل لعبــة
بدقــة 2K ودقة Full HD بمتوســط معدل 
عرض إطــارات 70 إطار في الثانية. ويقدم 
المعالــج Intel Core i7 مــن الجيل الســابع 
مســتويات غيــر مســبوقة مــن أداء اللعب 
وتنفيــذ المهام المتعددة، مــع تعزيز األداء 
بنسبة %8 مقارنة بالجيل السابق، وتقليل 
تأخيــر تقديم اإلطارات خــالل ألعاب الواقع 
 GR8 II اإلفتراضــي. وقد تم اختبــار الجهاز
بشــكل مكثف لضمان أنه يلبي المواصفات 

الموصي بها الالزمة لتشــغيل وحدة الواقع 
اإلفتراضــي Oculus Rift. ويتميــز الجهــاز 
بتصميم مناســب أللعاب الواقع االفتراضي 
مع منفذي HDMI لتوصيل ســماعة رأس و 
شاشــة الواقع اإلفتراضي في نفس الوقت. 
لــذا يمكن للالعبين توصيــل ما يصل إلى 
شاشــتين عبر منفذ HDMI للبث على موقع 
Twitch ولغرف المحادثة، أو تشغيل األلعاب 
 HD علي ما يصل إلى ثالث شاشــات بجودة
من خالل منفذ DisplayPort. وباإلضافة إلي 
 4K شاشات بدقة GR8 II ذلك، يدعم الجهاز
UHD (3840 x 2160) ويتميــز تكنولوجيــا 
 ™NVIDIA G-SYNC. وتقــوم تكنولوجيــا 
NVIDIA G-SYNC بمزامنة معدل تحديث 
شاشــة العــرض مــع بطاقــة الغرافيكــس 
GeForce GTX في الجهاز GR8 II لتقليل 
التأخيــر، والقضاء علــي التلعثم في معدل 
عرض اإلطارات، والتقطيع البصري لمرئيات 

فائقة السالسة.
يتميــز الجهــاز ROG GR8 II بهيــكل أنيق 
بحجم 4 ليتر والذي يعتبر مثالي ألي غرفة، 
ويمكن توصيله بجهــاز التلفاز الخاص بك 
للترفيه علي شاشــة كبيرة.. كما أنه صغير 
الحجم وخفيف كفاية لتصطحبه في حفالت 
الشبكة LAN. ويتميز الجهاز GR8 II بإضاءة 

Aura Sync LED فــي ثــالث مناطــق عبر 
الجهة األمامية من الهيكل. وترتقي اإلضاءة 
Aura Sync RGB بالتخصيص للمســتوي 
التالي، مقدمة 12 وضع للمزامنة مع األجهزة 
الطرفيــة ROG والتي تشــتمل علي لوحة 
المفاتيــح، والفــأرة، و10 تأثيــرات ضوئية 
مختلفة. وتتيح لوحة األلوان التي تتألف من 
8 مليون لون للالعبيــن تخصيص اإلضاءة 
الخلفيــة للجهــاز GR8 II لتعكس الشــعور 
 ROG باللعبة التي تلعبها. كما يتميز الجهاز
GR8 II بتصميم جرئ مستوحي من المركبة 
الفضائيــة مــع نهايــات مــن اللون األســود 
المطفأ. ويتميز الجهاز بألواح جانبية منحوتة 
بزوايا حــادة، وإطار منتصفــي من البالزما 
بلون نحاسي، وشعار ROG في إطار متقن 
علي اللوحة الجانبية لجمال الفت للنظر يبرز 

بين أجهزة األلعاب المكتبية األخرى.
يتميــز الجهــاز ROG GR8 II بنظام تبريد 
مصمم خصيصــاً مع تصميــم تدفق هواء 
محســن، وأنابيــب حراريــة مــن النحــاس 
ومــراوح مزدوجة لطرد الحرارة من النظام. 
وتقــدم الفتحات المصممة بــذكاء، والغرف 
الجرافيكس  وبطاقة  للمعالــج  المخصصة 
الكميــة المناســبة مــن تدفق الهــواء لكل 
محتــوي لتقدم لك أداء مســتقر لماراثونات 
 ROG ألعاب بدون توقف. يســتهلك الجهاز
GR8 II أقــل مــن 30 وات في وضع الخمول 
ويقــدم أداء هادئ، مع مســتويات ضوضاء 
23dB فــي وضــع الخمول – وهــدوء أعلي 
بنســبة %24 عن األجهزة المكتبية البرجية. 
ويمكــن تزويد الجهاز ROG GR8 II بفتحة 
 ®M.2 PCI Express أو القــرص الصلــب 
SATA و محرك القرص الصلب بحجم 2.5 
بوصة ليمنح الالعبين السرعة التي توفرها 
األقراص M.2 SSD وقدرات التخزين الكبيرة 
التــي تقدمها األقــراص الصلبة بحجم 2.5 
بوصــة. وتقــدم األغطيــة ســهلة االنزالق 
HDD/ للخــارج الوصول ألقــراص التخزين

SSD بحجــم 2.5 بوصة بســهولة لترقيات 
 ASUS ســريعة. و تتوفــر منتجات شــركة
في فلسطين ، عبر شركة أكرم سبيتاني و 
أوالده وكيلها الحصري و الوحيد في السوق 

الفلسطيني منذ أكثر من 5 أعوام . 

«الزراعة»: كميات الدواجن في األسواق أكبر من الطلب
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- قــال مديــر 
التســويق في وزارة الزراعة، طارق أبو لبن، 
إن كميــة العــرض مــن الدجــاج الالحــم في 
األســواق، أصبحــت أكثر من الطلب، مشــيرا 
إلى أن األسبوع الحالي سيشهد زيادة بحوالي 
100 ألف طير ما سيؤدي إلى استقرار األسعار.

جــاء ذلك خالل لقاء جمعه مع المدير التنفيذي 
التحــاد المزارعيــن عباس ملحم عبــر برنامج 
المجلــة االقتصادية الذي يبــث على تلفزيون 
فلسطين. وأكد أبو لبن، أن وزارة الزراعة بدأت 
بإعداد خطة لشــهر رمضان المبــارك لضمان 
اســتقرار األسعار تتمثل بزيادة المعروض في 
األســواق من الدجاج بنحو 35 %. بدوره، طالب 
ملحم بوضع استراتيجية لتنظيم قطاع الدواجن 
وعدم االكتفاء بحلول عالجية طارئة تتم وقت 
حــدوث األزمة وتضمــن العدالــة االقتصادية. 

وطالب بتشــجيع االســتثمار في تربية العجول 
لتعويض النقص المحلي وتقليل االستيراد من 
إســرائيل وخلق المزيد من فرص العمل. وعن 
تأثيــر االرتفــاع األخير على صغــار المزارعين 
الذي يبلغ عددهم نحو 1250 مزارعا، رأى ملحم 
أن العديــد منهــم خرجوا مــن القطاع في ظل 
منافسة كبيرة من الشركات الكبيرة، موضحا أن 
تلك الشركات تنتج نحو 600 ألف دجاجة الحمة 
فــي كل دورة (35 يومــا) وهو أمر ال يســتطيع 
التجار الصغار منافسته. فيما أوضح أبو لبن، أن 
أسباب خروج مزارعين من السوق مؤخرا يعود 
إلــى أن الكثير من مربي الدواجن يعزفون عن 
االنتاج في فصل الشتاء بسبب تكاليف التدفئة 
وخشــية من األمراض الفيروســية إضافة الى 
عامل تهريب الدجاج من المســتوطنات بسعر 

قليل ما ألحق الضرر بالمزارعين الصغار.

فتح آفاق تعاون سياحي بين فلسطين والمغرب
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- اســتقبلت وزيرة 
السياحة واالثار رلى معايعة مجموعة من ممثلي 
وكالء االســفار المغربيــة، وذلك بحضور الســيد 
محمد الخامســي ممثل شــركة الخطوط الجوية 
التركية في المغرب والســيد سامي خوري رئيس 
جمعية األراضي المقدســة للسياحة الوافد، حيث 
جــرى اللقاء بمقر وزارة الســياحة واالثار بمدينة 
بيت لحم  ويأتي هذا الوفد في زيارة لفلســطين 
بالتعاون مع شركة الطيران التركي وباستضافة 
مــن جمعية األراضي المقدســة للســياحة الوافد 
وللتعرف عن كثب على ما تمتلكه فلســطين من 
مقومات سياحية واثرية وتراثية وبنية تحتية في 
المجال الســياحي. ورحبت وزيرة السياحة واالثار 
بالوفــد المغربية، مؤكــدة على متانــة العالقات 
األخوية بين فلسطين والمغرب، باإلضافة للدعم 
الالمحدود الذي تحظى به فلســطين من شــعب 
المغرب الشقيق، مبينة تطلعها لمزيد من التعاون 
بيــن فلســطين والمغــرب في المجال الســياحي 
ومجال تكثيف اعداد الوفد السياحية بين الطرفين.

وتحدثت معايعة عن أهمية زيارة فلسطين، هذا 
المقصــد الســياحي المهم على مســتوى العالم 
والمنطقة، وباألخص في ظل األوضاع السياسية 
التي تمر بها القضية الفلسطينية، ولكون رسالة 
دعــم ولفلســطين ولشــعب فلســطين في هذه 
الظروف، وزيارة االشــقاء العرب لفلســطين تعد 
زيارة لشعب فلسطين وليست تطبيع مع االحتالل 

وبينت معايعة أهمية تكثيف التعاون بين الطرفين 
في مجال تبادل الخبرات وتحقيق التشبيك المباشر 
في المجال الســياحي ومجال الترويج الســياحي 
خصوصا لــدول أميركا الالتينيــة، وذلك لتحقيق 
زيــارات مشــتركة لهذه الوفود لــكل من المغرب 

وفلسطين وضمن برامج سياحية مشتركة.
وبــدورة فقد أكد محمد الخامســي ممثل شــركة 
الخطوط الجوية التركية في المغرب على أهمية 
الزيارة، حيث تأتي لتنسيق الجهود بين الطرفين 
لضمان أفضل ســبل التشــبيك المباشــر، مؤكدا 
حضــور الخطــوط الجويــة التركية دائمــا لدعم 
مثل هذه الزيارات والخطوات المهمة. ومن جهته 
فقد تحدث ســامي خوري رئيس جمعية األراضي 
المقدســة للســياحة الوافد عن أهمية فلسطين 
وأهميــة تكثيــف الزيــارات مــن قبــل الشــقيقة 
المغرب الى فلســطين، وذلــك لالطالع عن كثب 
علــى ما يمتلكه القطاع الســياحي الفلســطيني 
من إمكانيات وبنية تحتية ومرافق تؤهله ليكون 
القطاع الســياحي األهم على مســتوى المنطقة 
فضال عن امتالكه الهم المواقع الدينية ككنيسة 

القيامة والمسجد األقصى المبارك. 
وبدورهــم فقد أكــد أعضاء الوفــد اعجابهم بما 
تمتلكه فلســطين من مكانيا ومؤهالت سياحية، 
التشــبيك  عمليــات  تكثيــف  ضــرورة  مؤكديــن 
المباشــر بين القطاع السياحي المغربي ونظيره 

الفلسطيني.

«حماية المستهلك»: سعر كيلو الدجاج المنظف 15 شيقال
الخليل- الحياة االقتصادية- قال رئيس اتحاد جمعيات حماية 
المستهلك م. عزمي الشيوخي، إن سعر كيلو الدجاج المنظف 
يبلغ 15 شيقالً فقط. وشدد الشيوخي، في بيان أمس األول، 
على ضرورة وقف االرتفاعات المتصاعدة في أسعار الدجاج، 
والعمل على خفضها كي تكون في متناول أيدي المستهلكين، 
وتحقيقاً للســعر العادل للمزارع والمستهلك على حد سواء. 

مثمناً جهود وزارتي االقتصاد والزراعة في هذا المجال.

اتالف كمية من السلع الغذائية والمشروبات منتهية الصالحية في جنين
جنين - وفا- اتلفت طواقم دائرة الصحة والبيئة في بلدية جنين، امس، كمية  من 
السلع الغذائية والمشروبات منتهية الصالحية وغير صالحة لالستهالك االدمي. 
وذكرت دائرة العالقات العامة في بلدية جنين، أن الكميات المصادرة من بعض 
المحال التجارية في المدينة شملت عدة أصناف من العصائر والمشروبات الغازية 
والسكاكر منها شراب أطفال عدد 40 كرتونة، وعصير عبوات كبيرة 44 كرتونة، 
ومشــروبات غازية، عدد 120 كرتونة، وشبس 72 كرتونة، وسكاكر أطفال من 

صنف مارشملو 22 كرتونة، إضافة الى لحوم دجاج مجمد وزن 50 كغم.


