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رام الله :توقيع مذكرة تفاهم إلنشاء أول مصنع
إلنتاج رقائق البطاطا الطبيعية في فلسطين
رام الله " -األيام" :وقعت شركة شراكات
التابعة لصندوق االستثمار الفلسطيني،
مذكرة تفاهم مع كل م���ن رجلي األعمال
موفق دراغمة ،وزهي���ر القصراوي ،والتي
بموجبها سيتم إنشاء مصنع هو ّ
األول من
نوعه في فلس���طين إلنتاج رقائق البطاطا
الطبيعي���ة ،بحيث يوف���ر المصنع منتجًا
فلس���طينيًا م���ن رقائق البطاط���ا ،مطابقًا
للمعايير الدولية وبجودة عالية وأس���عار
تنافسية.
وس���تبلغ الطاق���ة اإلنتاجي���ة للمصنع
حوال���ي  500كغم/الس���اعة م���ن رقائ���ق
البطاط���ا التي تم زراعتها في فلس���طين،
ليلبي جزءًا من احتياجات السوق المحلية
من هذا المنت���ج ،والذي يتم اس���تيراده
حاليًا بالكامل من دول مجاورة مثل األردن
ومصر باإلضافة إلى إسرائيل.
وفي هذا الس���ياق ،أكد الدكتور محمد
مصطف���ى ،رئيس مجل���س إدارة صندوق
االس���تثمار الفلس���طيني عل���ى أهمي���ة
المشروع كونه األول من نوعه في الوطن.
وأضاف إن ه���ذه الخطوة تنس���جم مع
اس���تراتيجية الصندوق من خالل ش���ركة
ش���راكات الهادفة إل���ى تعزي���ز الزراعة
والصناع���ات الغذائي���ة ،والتقلي���ل م���ن
استيراد المنتجات الغذائية قدر اإلمكان،
وإح�ل�ال المنت���ج الفلس���طيني ،بحي���ث
سينعكس التأثير اإليجابي للمشروع على
الناتج المحلي اإلجمالي".
بدوره قال نس���يم نور ،مدير عام شركة
ش���راكات" :إنن���ا نه���دف من خ�ل�ال هذا

جانب من توقيع مذكرة التفاهم.

المش���روع  -الذي يبلغ حجمه االستثماري
حوال���ي  5مليون دوالر  -إلى المس���اهمة
ف���ي تطوير قطاعات الزراع���ة والصناعات
الغذائية في فلس���طين ،وجس���ر الفجوة
بين االستيراد والتصدير .كما أن شراكات
تركز في اس���تراتيجيتها المس���تقبلية
على القطاع الزراعي على وجه الخصوص،
بحيث تستثمر في إنتاج العنب الالبذري
في منطقة األغوار ،إل���ى جانب التخطيط
إلنش���اء مصن���ع لألع�ل�اف الحيواني���ة،
وشركة للتس���ويق الزراعي" .وأضاف نور

ّ
"يتمي���ز المش���روع كذلك بدم���ج المنتج
الزراعي المحلي ،م���ع الصناعات الوطنية
ّ
وطن���ي منافس للمنتجات
للخروج بمنتج
ً
المس���توردة ،ويلب���ي الحاجة الس���وقية؛
وبالتالي تعظيم األثر والفائدة".
م���ن جهته ،ق���ال دراغم���ة" :إننا نفخر
بالش���راكة م���ع صن���دوق االس���تثمار
الفلسطيني من خالل ش���راكات ،وهدفنا
األساسي من وراء هذا المشروع هو تطوير
اقتصادنا الوطن���ي ،وتوفير منتج غذائي
عالي الجودة ،وبالتأكيد فإن هذا المشروع

سوف ُيبنى على خبرات مزارع دراغمة في
مجال زراعة البطاطا".
وقال القصراوي" :إن إنشاء هذا المصنع
س���يوفر بالتأكي���د منتج���ًا فلس���طينيًا
نفخر به جميعًا ،وس���ينعكس إيجابًا على
االقتصاد المحلي من خالل توفير عشرات
ف���رص العمل المباش���رة ،ومئ���ات فرص
العم���ل غير المباش���رة ،كما أننا نس���خر
خبراتن���ا العريق���ة في مج���ال الصناعات
َ
الغذائية إلنجاح المش���روع ،وإنتاج منتج
فلسطيني بمواصفات عالمية".

الخليل« :سبيتاني هوم» ينظم يومًا مفتوحًا للسيدات والفتيات
الخلي���ل  -قامت س���بيتاني هوم في الخليل بإطالق فعالية الي���وم المفتوح المخصص
للسيدات والفتيات في فرع سبيتاني هوم الخليل -شارع السالم مفرق المدارس.
ً
ابتداء من يوم
وهدفت س���بيتاني هوم الخليل من خالل الحملة التي استمرت خمسة ايام
الخميس الس���ابع عشر من اذار وحتى الواحد والعشرين من اذار حث مشاركة سيدات مدينة
الخليل في مختلف الفعاليات التي تخص المرأة واإلستفادة من النصائح واإلستشارات التي
تخص عالم المطبخ والعناية الش���خصية .وش���هد الفرع طوال فت���رة الفعالية إقباال وتوافدا
شديدا من السيدات والفتيات اللواتي استمتعن بالفعاليات والعروض المخصصة لهن.
وش���ملت الفعالية على مجموعة من األنش���طة التي تخص كل ربة منزل ،سيدة ،وفتاة،
والعدي���د من العروض والخصومات المميزة على مجموعة كبيرة من االجهزة الكهربائية،
والمنسوجات  ...وغيرها ،وش���اركت السيدات خالل الفعالية شيف ماهرة إلعداد أشهى
الوصف���ات ،واالطعمة الصحية حيث قدمت لهن نصائح مهم���ة تخص عالم المطبخ ،كما
فتحت الش���ركة للسيدات فرصة اس���تخدام االجهزة الموجودة والمس���تخدمة من ِقبل
الشيف ليأخذن فكرة عنها وعن مميزاتها.
كما اس���تضافت الفعالي���ة بأيامها الخمس ،مدرب���ة رياضية العطاء فك���رة عن جميع
االجه���زة الرياضية المتواجدة داخل الف���رع ،ومجموعة من النصائح ع���ن كيفية القيام
بأفض���ل التمارين لتحصل على الرش���اقة التي تطمح إليها م���ن خلكطكال هذه االجهزة
وهي في منزلها دون الحاجة للتسجيل باالندية الرياضية.
واس���تضاف الفرع ميك أب ارتس���ت وخبيرة تجميل لتقديم التصائح المتعلقة بعالم
الجمال والتجميل للسيدات المشاركات بالفعالية.

ملصق ترويجي لليوم المفتوح.
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«اإلسالمي الفلسطيني» و«ماستركارد» يوقعان اتفاقية تعاون
رام الل���ه  -أعل���ن البن���ك اإلس�ل�امي
الفلس���طيني و"ماستركارد" عن توقيع
اتفاقي���ة تع���اون مش���ترك بينهم���ا
يتاح بموجبها للبن���ك تقديم بطاقات
ماس���تركارد لعمالئه بكاف���ة الخدمات
المقدم���ة م���ن خالله���ا مم���ا يلب���ي
احتياجاتهم م���ن خالل الحلول المالية
المبتكرة التي تقدمها الش���ركة ،حيث
ت���م التوقي���ع مؤخ���را في مق���ر البنك
اإلسالمي الفلس���طيني في رام الله من
قبل كل من مدير عام البنك بيان قاسم
وم���ن جانب ماس���تركارد محمد قدادة،
مدير ماستركارد في فلسطين واألردن
والعراق وذل���ك بحضور عدد من اعضاء
اإلدارة التفيذي���ة لدى البن���ك ومدراء
الدوائر وإياد مشربش مدير العمليات
والتكنولوجيا في السعودية والبحرين
واألردن والعراق وفلسطين.
وتعليقا على التوقيع ،قال بيان قاسم
مدير عام البنك اإلسالمي الفلسطيني أن
الشراكة مع شركة ماستركارد من شأنها
فتح آفاق جديدة ف���ي العمل المصرفي
للبنك في فلس���طين عبر االستفادة من
الخدم���ات التي تقدمها هذه الش���ركة
العالمية ،وأكد على س���عي البنك الدائم
لتطوي���ر الصيرفة اإلس�ل�امية وجعلها
مواكبة ألحدث ما يمكن تقديمه في عالم
الحلول المالية بما ال يتعارض مع أحكام

جانب من توقيع االتفاقية.

الش���ريعة االس�ل�امية ،معتبرا الشراكة
مع المؤسس���ات المالية العالمية مهمًا
لما يس���هل من تقديم خدمات جديدة
ومتنوعة لعالم الصيرفة االسالمية ،مما
يزيد من الخيارات المتاحة أمام العمالء
إضاف���ة إلى إمكانية التمت���ع بالخدمات
التي سترافق هذه البطاقات ،متوقعا أن
يتم البدء بتنفي���ذ بنود االتفاقية خالل
العام الجاري.
م���ن جانبه ،قال محمد ق���دادة ،مدير
ماس���تركارد ف���ي فلس���طين واألردن

والع���راق" :يتم قبول بطاقاتنا في أكثر
م���ن  210دولة حول العالم ،وس���تعمل
اتفاقيتنا الجديدة مع البنك اإلسالمي
الفلسطيني على توسيع نطاق الحلول
التكنولوجية المبتك���رة التي نقدمها
لتلبي���ة احتياج���ات المس���تهلكين
المالي���ة .إن بطاقاتن���ا المصمم���ة
ّ
حس���ب الطلب لن تمكن عم�ل�اء البنك
من إج���راء معامالت آمنة فحس���ب ،بل
س���تتيح لهم كذلك اختبار تجربة دفع
ً
جديدة تمامًا ،فضال عن االستفادة من

مجموعة واس���عة من امتيازات أسلوب
الحي���اة ،وذل���ك بما يتواف���ق تمامًا مع
معتقداتهم ومبادئهم".
وكان حضر مراسم التوقيع ،أيضا ،من
جانب ماس���تر كارد إياد مشربش مدير
العمليات والتكنولوجيا في السعودية
والبحرين واألردن والعراق وفلس���طين
ومن جانب البنك اإلسالمي الفلسطيني
عماد الس���عدي مس���اعد المدير العام
لشبكة التوزيع ،وعدد من مدراء الدوائر
والمناطق.

قيمتها  50ألف دوالر

مواطنة من نابلس تفوز بجائزة «القاهرة عمان»
الشهرية الكبرى ضمن برنامج توفير «الكبير»
رام الله – فازت المواطنة خالدة ياس���ين من نابلس بالجائزة الش���هرية الكبرى لبنك
القاهرة عمان ،ضمن حملته االستثنائية والمميزة الخاصة بحسابات التوفير ،المعروفة
باسم "برنامج الكبير" ،وذلك عن شهر آذار الماضي.
وقد عبرت الفائزة عن س���عادتها بالفوز بالجائزة الكبرى الش���هرية وقيمتها  50ألف
دوالر ،ما يجعلها واحدة من أكبر الجوائز على مستوى الجهاز المصرفي في فلسطين.
وأكدت أن الكلمات تعجز عن وصف مش���اعرها ،موضحة أنها ستس���تفيد من الجائزة
في انجاز "تشطيب" منزلها.
وأثنت على البنك ،وحملته "الكبير" ،داعية المواطنين إلى المس���ارعة بفتح حسابات
توفير لدى البنك واالستفادة من خدماته المميزة.
وتخلل الفعالية نفس���ها ،االحتفاء بالفائزين األربعة بالجوائز األسبوعية ضمن حملة
"الكبي���ر" ،وقيمته���ا  5آالف دوالر ،عالوة على توزيع أجه���زة ( )IPhone Xعلى  22فائز،
ضمن ذات الحملة.
وأك���د الفائزون عموما ،أهمية الحملة وتميزه���ا ،نظرا لما تتضمنه من باقة كبيرة من
الجوائز أكانت اليومية ،أو األسبوعية ،أو الشهرية ،وغيرها ،مشيدين بحرص البنك على
تكريم عمالئه وتنفيذ حمالت تراعي تطلعاتهم وطموحاتهم.
وتعتبر حملة "الكبير" أحد النماذج التي تجس���د تقدير البنك لعمالئه ،وحرصه على
مكافآتهم ،وتلبية متطلباتهم.
ويمث���ل تنوع الجوائز المقدمة ضمن الحملة ،مدى عناية البنك بالخروج عن المألوف،
وتقديم جوائز تغطي توقعات عمالء البنك ،الذين يعدون رأسماله الحقيقي ،وجزء من
قصة النجاح التي يكرسها عاما بعد أخر.
كما أن طابع الحملة المرتبط بسحوبات يومية ،وأسبوعية وشهرية ،عدا مفاجآة الحملة
وهي جائزة كبرى ،عبارة عن س���يارتي مرسيدس كش���ف ( ،)C Class Cabrioletيجري
الس���حب عليهما خالل آب وكان���ون الثاني القادمين ،يوفر زخم���ا اضافيا وفرصا كبيرة
ومتواصلة للفوز بالنس���بة لعمالء البنك .وتعتبر الحملة الجديدة اس���تمرارا لمبادرات

ملصق ترويجي للحملة.

البنك وحمالته خالل الس���نوات القليلة الماضية ،التي تنفرد بقوة أثرها ،وحرص البنك
من خاللها على احداث تغير نوعي في حياة وواقع العمالء.
وترمي الحمل���ة إلى تحقيق عدة غايات ،من أبرزها اتاح���ة المجال أمام عدد كبير من
العمالء لالس���تفادة من الحمل���ة ،والفوز بجوائزه���ا ،عالوة على تعزي���ز ثقافة االدخار،
واالرتقاء بدوره التنموي واالقتصادي.
وقد قام البنك بتيس���ير عملية الدخول في الس���حب إلى أبعد الحدود ،عبر وضع آلية
مبسطة وسهلة ،تتضمن تغذية العمالء الحاليين لحساباتهم شهريا بمبلغ ال يقل عن
 50دين���ارا أو م���ا يعادلها بالعمالت األخرى ،بينما بإمكان العمالء الجدد فتح حس���ابات
توفير من خالل إيداع مبلغ  200دينار او ما يعادلها بالعمالت األخرى (الشيقل ،أو اليورو،
أو الدوالر) ،ثم تغذيته ش���هريا بمبلغ ال يقل عن  50دينارا ،على أال يقل حس���اب توفير
العميل طيلة الشهر عن  200دينار كحد أدنى.

«حضارة» تطلق حملة
«ولعت  ..سوبر أسعار» على
جميع سرعات اإلنترنت
رام الله  -أعلنت شركة حضارة لالستثمار
التكنولوج���ي ع���ن إطالقها حمل���ة ترويج
لخدم���ات االنترن���ت لديه���ا ف���ي الس���وق
الفلسطيني ،حيث جاءت الحملة تحت شعار
"ولــعت  ...س���وبر أسعار" والتي تستهدف
مشتركي حضارة الجدد في الضفة الغربية.
وأش���ار يوس���ف الخطي���ب مدي���ر دائرة
التسويق في ش���ركة حضارة إلى أن الرغبة
الكامنة بالمش���اركة في إضف���اء أجواء من
التغيي���ر والتجدي���د والس���عي المتواصل
إليجاد ع���روض وحمالت إنترنت وبأس���عار
مميزة تخدم المواطن ،لكس���ب ثقتهم في
السوق الفلسطيني وجاءت هذه الحملة مع
حلول أج���واء الربيع والصي���ف ،فقد قدمت
شركة حضارة حملة "ولعت!! ...سوبر أسعار"
بع���رض مميز على س���رعة  8ميجا بس���عر
ش���يكل واحد ش���هريًا! ألول ثالثة ش���هور
عند شرائه الثالثة شهور الثانية بسعر 19
ً
شيكال ش���هريًا مع توفر عروض مميزة على
جميع السرعات.
وفي التعقيب على الحملة يقول الخطيب
أن الش���ركة أعتمدت في خطتها األعالنية
عل���ى اتب���اع اس���تراتيجية تتضم���ن أكثر
من وس���يلة ترويجية تتالءم م���ع تطورات
الوقت الذي نعيش���ه والتي تشكل وسائل
التواص���ل اإلجتماع���ي الج���زء االكب���ر منه
بحي���ث تظه���ر خدمات وحمالت الش���ركة
بصورة أقرب للجمهور وتخاطبهم بش���كل
مباش���ر ،ما يساهم في اس���تقطاب المزيد
من المش���تركين الجدد ،دون االستغناء عن
وسائل الترويج التقليدية منها المسموعة
والمقروءة التي تعزز من انتشار الحملة بين
جميع فئات السوق الفلسطيني.
وأوضح الخطيب "أن بإمكان المش���تركين
الج���دد االش���تراك ف���ي حملة "ولع���ت!!...
س���وبر أسعار " وفق شروط سهلة وميسرة ،
وذلك من خ�ل�ال التوجه بزيارة أحد معارض
حضارة الرئيس���ية المنتش���رة أو موزعيها
المعتمدين في الضفة الغربية أو من خالل
االتصال عل���ى  ،1700100100وأيضا للمزيد
م���ن التفاصي���ل ع���ن الحملة يمك���ن زيارة
صفحاتنا على مواقع التواصل األجتماعي.

مركز سمارو لالطارات وكالء بريجستون يقدم خدمة الفحص المجاني
وعيار الهواء لالطارات وتقيمها في جميع الفروع
مدينة رام الله  -المنطقة الصناعية بجانب كراج هونداي
نابلس بفرعيه االول :اول شارع حيفا
الفرع الثاني  :شارع الحسبة

