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جانب من االحتفال.

بلدية البيرة تفتتح معرض "خيرات
فلسطين" لدعم المنتجات التراثية
رام الله  -وفا :افتتحت بلدية البيرة ،أمس ،معرض خيرات
فلسطين ،لدعم المنتجات التقليدية والتراثية ،وتشجيع
اس���تهالكها ،والترويج لها ،كذلك مس���اعدة الجمعيات
والمؤسسات واألشخاص في تسويق منتجاتهم.
وشمل المعرض زوايا للمأكوالت الشعبية ،والمشغوالت
اليدوية والتراثية ،كذلك زوايا لبيع األثواب الفلسطينية،
والمط���رزات ،نفذته���ا  25مؤسس���ة وجمعي���ة تعاونية
وزراعي���ة ،فيم���ا قدم���ت فرقة "اس���كاكا" عرض���ًا للدبكة
الشعبية.
وأك���دت محافظ رام الله والبيرة ليل���ى غنام "أن أهمية
المع���رض تكمن في أهداف���ه االقتصادي���ة ،والثقافية،
واالجتماعية ،ويحافظ على موروثن���ا التراثي والتاريخي،
والذي يجب العمل على حمايته من قبل أبناء شعبنا".
وتحدثت حول الوضع الصعب الذي يعيش���ه قطاع غزة،
في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي عليه ،مشيرة إلى أن
االحتالل لن يستطيع قتل حلمنا بالحياة ،وتحقيق دولتنا
المستقلة.
من جهته ،ق���ال وزير الثقافة إيهاب بسيس���و إن هذا
المع���رض جاء للتأكيد على أصالة الفك���رة عندما تتحول
إلى فعل يحمل مالمح هويتنا الفلسطينية ،مشيرًا إلى أن
ثقافة فلس���طين ممتدة من العمل والنضال وتتجسد في
إرادة شعبنا في كل المجاالت.
وأكد ضرورة دعم منتجاتنا وهويتنا الفلس���طينية ،من

خالل ما تقدمه الجمعيات الفاعلة ،في المجاالت التراثية،
واإلنتاجية ،والغذائية ،معتبرًا أن نضالنا الوطني ال يمكن
أن يخضع ألي موازين من القوى أو المؤامرات ،من ش���أنها
أن تس���قط حلمنا الوطني ،الفتا إلى أن ش���عبنا مس���تمر
ف���ي البق���اء رغم ما يقوم ب���ه االحتالل من حص���ار لقطاع
غزة ،واس���تمرار االس���تيطان ،والجدار ،والحواجز ،وتشريع
القواني���ن العنصرية ،والتي كان آخره���ا قانون القومية،
والذي يحاول االحتالل بادعاءات قانونية باطلة فصل جزء
أصيل من شعبنا عن الذاكرة والتاريخ.
وش���دد على ض���رورة إنع���اش الحالة الثقافي���ة ،ودعم
المؤسس���ات التي تدعم المبادرات الوطنية التي تقربنا
من الحلم الفلسطيني.
بدوره ،قال رئيس بلدية البيرة عزام إس���ماعيل ،إن هذا
المعرض خصص لدعم الجمعي���ات التعاونية ،والزراعية،
والنسائية الفلس���طينية ،كذلك دعم المنتجات المحلية
ذات الجودة العالية ،واألسعار المناسبة.
وأش���ار إل���ى "أن هذا المع���رض هو األول ال���ذي تنفذه
البلدية ،حيث س���تتبعه معارض أخ���رى ،لدعم االقتصاد
الفلسطيني".
ويس���تمر معرض خيرات فلس���طين ،المقام في ساحة
مركز بلدنا التابع لبلدية البيرة ،لمدة أربعة أيام متتالية،
حيث يفتتح أبوابه من العاش���رة صباح���ًا ،وحتى الثامنة
ً
ليال.

أم جهاد خالل تصنيفها كمية من التين في قرية تل.

موسم التين :إنتاج متواضع وأسعار مرتفعة
نابلس  -وفــا :تجلس رسمية عمشة "أم جهاد" ( 68عامًا)
على أطراف الش���ارع الرئيس لمدخل قرية تل جنوب غربي
نابلس ،وس���ط مجموعة من أشجار التين تجمع ما التقطته
من ثمار التين "الخرتماني" ،بانتظار أحد الباعة الذي كانت
اتفقت معه مسبقًا ليشتريها منها.
وتردد عمش���ة التي تلتقط ثمار التين منذ ستين عامًا،
"أيام التين فش عجين" هكذا كبرنا ونحن نردد.
وتضيف وهي توزع التين في س�ل�اله الخاصة" :الموسم
هذا العام ليس جيدًا ،الكمية ليست كغيرها من السنين،
لكن أس���عاره ممتازة" .وفي ذات الوق���ت وفي جهة أخرى
م���ن القرية يعرض عدد من المزارعين يوميًا تينهم ،ففي
الس���اعة السادس���ة صباحًا من كل يوم ،يجتمع المزارعون
والباعة ،لعرض التين وبيعه لمن يدفع أكثر في المزاد.
ّ
وتعود أهالي القرية على هذه األجواء في موسم التين،
حيث يعج المكان بأصوات الباعة ،وتقف السيارات بانتظار
ً
حملها بدال من الدواب التي كانت تستعمل لسنوات عدة،
يقول أحد المارة ،في إش���ارة الس���تمرار المزاد لعش���رات
السنين.
ويقول المزارع عمر الهندي إن من يحضر للمزاد باعة من
محافظات :نابلس ،ورام الله ،والقدس ،وبيت لحم ،وأحيانًا
من داخل أراض���ي العام  ،48ليتوجهوا كل إلى موقع بيعه
لينادوا "تالوي يا تين" كما نسمعها خالل تجولنا في وسط
مدينة نابلس ،في إشارة إلى جودته وطعمه المميز.
ويق���ول الهندي :خالل الم���زاد يتم ع���رض  12نوعًا من
التين المزروع في القرية ،ويعتب���ر التين العناقي األكثر
انتشارًا واألفضل ،ويمتاز بعنقه الطويل ،وحالوته العالية،
ويحافظ على نفس���ه أكثر ،ويزرع بكثرة في قرية تل ،يليه
الخرتماني ،بثماره المستطيلة ،ش���ديدة الحالوة ،وقليلة
اللبن ،ويميل داخلها إلى اللون الشفاف.
وع���دد الهندي بع���ض األن���واع األخرى التي تش���تهر
فيها قرية تل ،ومنها :الس���وادي ،والحماضي ،والخضاري،
والعجلوني ،والموازي.
وعلل سبب شهرة قرية تل بالتين بسبب تربتها الحمراء
المناس���بة جدًا لزراعته ،وإذا لم تكن كذلك فهي سميكة،
إضافة إلى كثرة وجود عيون الماء حولها.

وكرر الهندي كالم عمش���ة بأن األسعار أعلى هذا العام،
ألن حمل األشجار من الثمار كان أقل.
وأشار الهندي إلى أن كمية التين المعروضة في المزاد
تتضاءل ،فمنذ عش���ر س���نوات إل���ى اآلن انخفضت كمية
التي���ن التي تعرض في المزاد ،وذلك بس���بب تلف الكثير
من أشجارها ،وعدم توجه المزارعين لزراعة أشجار جديدة.
ويلج���أ المزارعون عادة إلى دهن ثمار التين بزيت الذرة،
ويقول حس���ن رمض���ان إن المزارعين يقوم���ون بذلك قبل
حوالى أس���بوع من قطفها ،لكي تنضج الثمار على عدد من
األشجار في ذات الوقت ،فيقوم المزارع بالتقاطه وبيعه.
وتبلغ مساحة األراضي المزروعة في التين في قرية تل،
حسب ما أفاد به رئيس قسم البستنة الشجرية في دائرة
زراع���ة نابلس محمد عاش���ور  700دونم ،م���ن  2000دونم
مزروعة بالتين في محافظة نابل���س جميعها ،تنتج 1400
طن س���نويًا ،يباع  %80منه في نابل���س ،والباقي في باقي
المحافظات.
ويوجد في فلسطين حوالى  18نوعًا من التين ،فهي من
أقدم أش���جار الفاكهة التي عرفها المزارع الفلس���طيني،
واهت���م بزراعته���ا ،فش���جرة التين تتحم���ل كل الظروف
البيئي���ة ،وتعيش في كل أنواع التربة؛ الرملية ،والطينية،
وحتى الصخري���ة ،وال تحتاج إلى كمي���ات كبيرة من الماء
واألس���مدة ،كما أنها مقاومة لآلفات واألمراض ،وكل هذه
الصفات جعلت هذه الش���جرة تحتل مكان���ة مرموقة في
فلسطين.
وتعتبر ش���جرة التين من األش���جار المثمرة التي تنمو
بس���رعة كبيرة جدًا حيث تحتاج من  6 – 3سنوات لتعطي
أكلها ،وهي مدة قصيرة ج���دًا ،إذا ما قورنت بالفترة التي
تحتاجها شجرة الزيتون لتعطي ثمارها ،وتدل الدراسات
النظري���ة والعملي���ة على أن ن���وع (الس���وادي) هو األكثر
تعميرًا.
كما تعتبر غزيرة اإلنتاج وتحمل كل عام ،وتتميز ثمارها
بقيم���ة غذائية كبيرة ،وه���ي ذات طع���م ونكهة لذيذة
مميزة ،تؤكل ثمارها طازج���ة أو مجففة وتدخل في كثير
من الصناعات الغذائي���ة ،كالمربيات والحلويات ،وتوصف
لمعالجة العديد من األمراض.

وزيرة االقتصاد تؤكد أهمية دور المرأة في التنمية االقتصادية
رام الله  -وفا :أكدت وزيرة االقتصاد عبير عودة ،أهمية
دور المرأة في التنمية االقتصادية.
وأوضح���ت عودة خ�ل�ال لقائه���ا أعضاء مجل���س إدارة
منتدى س���يدات األعمال الجديد ،أمس ،أن اس���تراتيجية
القطاع االقتصادي ركزت على إدماج المرأة في األنش���طة
االقتصادية وفي مجتمع األعمال.
وأك���دت ض���رورة العم���ل عل���ى تنظيم قط���اع األعمال
النس���وية وتحويل القط���اع غير المنظم من���ه إلى قطاع
منظم ،قادر على المنافس���ة محليا ودوليا ،ويحظى بفرص
تسويقية إلنتاجه.
ودع���ت منتدى س���يدات األعم���ال إل���ى التعميم على

جميع النس���اء لتصويب أوضاعهن ف���ي الغرف التجارية،
والمشاركة بفاعلية في انتخابات الغرف التجارية المزمع
عقدها ابتداء من منتصف تشرين األول المقبل.
من جانبها ،اس���تعرضت رئيسة مجلس منتدى سيدات
األعم���ال س���ميرة حليل���ة ،أه���م البرامج الت���ي ينفذها
المنتدى ،بهدف تحقيق مش���اركة واسعة للمرأة بشكل
أفقي وعمودي ،وتس���هيل حصولهن عل���ى الخدمات من
خالل النافذة الموحدة.
وأك���دت نهج المنتدى الذي يعتمد على اس���تراتيجية
وزارة االقتص���اد الوطني ،الهادفة إلى مش���اركة أوس���ع
للنساء في األعمال.

انخفاض مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 5ر%0
رام الله  -األيام :أغلق مؤش���ر القدس في نهاية جلسة
بورصة فلسطين :أمس ،منخفضًا بـ 2.75نقطة ما يعادل
 %0.5عن جلسة أول من أمس.
وتم تداول ( )211,832سهمًا بقيمة إجمالية بلغت
( )341,612.958دوالرًا أميركيًا ،نفذت من خالل ()105

عقود.
وبمقارنة أس���عار اإلغ�ل�اق للش���ركات المتداولة أمس،
والبال���غ عددها  13ش���ركة مع إغالقاتها الس���ابقة ،فقد
أظه���رت ع���دم ارتفاع في أس���عار أس���هم أي ش���ركة،
وانخفاض اسهم  8شركات.

والشركات الخمس األكثر انخفاضًا في أسعار أسهمها
ه���ي دواج���ن فلس���طن بنس���بة ( ،)%-4.76والق���دس
للمستحضرات الطبية بنسبة ( ،)%-3.75واالتحاد لإلعمار
واالس���تثمار بنسبة ( ،)%-3.45والفلس���طينية للكهرباء
بنسبة ( ،)%-1.45وبنك فلسطين بنسبة (.)%-0.80

الحساينة :منحة ألمانية إلعمار
غزة بقيمة  13مليون دوالر
غزة  -وفا :أعلن وزير األش���غال العامة واإلسكان مفيد الحساينة عن التجهيز
لمنحة إعمار جديدة بقيم���ة  13مليون دوالر بتمويل من جمهورية ألمانيا من
خ�ل�ال مكتب  unopsفي غزة ،وبالتنس���يق الكامل مع وزارة األش���غال العامة
واإلسكان .
وأكد الحس���اينة خالل لقائه مدير مكتب  unopsفي غزة توكوميستو التزام
الحكومة الفلس���طينية بإعادة إعمار كافة المنازل التي تعرضت للهدم الكلي
خالل العدوان اإلسرائيلي على القطاع قبل أربعة أعوام.
وناق���ش الجانبان خالل اللقاء تط���ورات العمل في مش���اريع اإلعمار ،وآليات
التنسيق إلدخال المواد إلى القطاع من الجانب اإلسرائيلي.
المشاركون في حفل تسليم السيارة.

المواصفات والمقاييس :أكثر من  60شهادة
مطابقة و 350معاملة استيراد منذ بداية العام
رام الل���ه  -وفا :قال مدير عام مؤسس���ة المواصف���ات والمقاييس حيدر حجة إن
المؤسس���ة أصدرت أكثر من  60ش���هادة مطابقة من بداية العام الجاري لس���لع
متعددة القطاعات غذائية وصناعية وكيماوية وأجهزة هندسية ومجاالت أخرى.
وأض���اف في بي���ان صحافي صدر عن المؤسس���ة ،أمس ،إنه���ا تعاملت مع أكثر
من  350معاملة اس���تيراد في مجاالت مختلفة ،حيث قدمت المؤسس���ة خدماتها
للمستوردين وعملت على إدخال البضائع المطابقة للمواصفات الفلسطينية ومنع
دخول البضائع غير المطابقة وغير المس���توفية لشروط المواصفات والتعليمات
الفنية اإللزامية.
وأوضح حجة أن المؤسس���ة ومنذ بداية عملها الع���ام  1996كانت قد دأبت على
تقديم الخدمات التي لها دور أساسي في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة ،خاصة
فيما يتعلق بصحة وسالمة المستهلك والبيئة وتنظيم السوق وتلبية احتياجات
القطاعي���ن الخاص والع���ام من المواصف���ات ،وخدمة المواطن والمس���تهلك في
فلسطين من خالل العمل على توفير الس���لع المطابقة للمواصفات الفلسطينية،
إضاف���ة إلى دع���م المنتوج الوطن���ي الجي���د والمطابق للمواصف���ات ورفع قدرته
التنافسية.
وأش���ار إلى أن كوادر دوائر المؤسسة المختلفة في المقر الرئيس وفي مكاتبها
(نابل���س والخلي���ل وفرعها بغزة) تعم���ل بجهد متواصل للعم���ل على منع دخول
البضائع المس���توردة غير المس���توفية لش���روط المواصفات والتعليمات الفنية
اإللزامية إلى أس���واقنا ،مبين���ًا أن دائرة الخدم���ات الفنية بالتع���اون مع الدوائر
المختلفة تقدم خدمات الفحص الدورية للمصانع الحاصلة على عالمات المؤسسة
(الجودة ،اإلشراف ،الحالل) في مختلف القطاعات :ميكانيكية ،كهربائية ،غذائية
وغيرها ،إضافة إلى تقديم خدمات التفتيش لألنظمة التشغيلية (المصاعد ،الغاز
المركزي ،األلعاب الترفيهية ،وكافة األنظمة ذات العالقة).

حضارة تحتفل بالرابح األول لـ جيب "الكيا
سبورتج  "2018ضمن حملة "ولعت جوائز"
رام الله  -أعلنت شركة حضارة وبعد اطالقها حملة "ولعت
جوائز"عن تس���ليمها مفاتيح الجيب األول "كيا س���بورتج
 "2018للفائز "مراد اعتماد نعيم حمدان" من س���كان رافات
بمحافظ���ة رام الله والبيرة بعد أن أجرت الس���حب بحضور
مندوب من وزارة االقتصاد الوطني واللجنة الخاصة بالسحب
من موظفي الش���ركة ضم���ن معايير النزاهة والش���فافية،
وهي الجائزة األولى من أصل  8جيبات وس���يارات كانت قد
خصصتها الشركة لمكافأة مش���تركيها الحاليين والجدد
على اختيارهم شركة حضارة وثقتهم الدائمة مع الشركة
وذل���ك ضمن حف���ل أقامته حض���ارة بمش���اركة موظفيها
لالحتفال بالفائز أمام مقر الشركة الرئيس.
وعبر "حمدان" المقيم في رافات ،والمش���ترك مع حضارة
منذ أكثر من سبع سنوات عن س���عادته كونه الفائز األول
بالجيب ضمن حملة "ولعت جوائز" وتوجه بالش���كر لشركة
حضارة على تقديرها الدائم لمشتركيها من خالل حمالتها
المستمرة على مدار سنوات ،وقال حمدان إن حضارة اليوم
غمرتني بأجواء مليئة بالس���عادة والفرح كوني كنت الرابح
األول بالجيب .
من جهته���ا قالت مديرة االدارة الفنية ايمان الش���كعة
وبالنيابة عن المدير العام لش���ركة حضارة :تبارك الشركة
لمش���تركها الفائز بأول جيب كيا سبورتج  ،2018ونحتفل
الي���وم بتس���ليمه مفاتيح الجي���ب بأجواء مليئ���ة بالفرح

نش���اركها معه ومع موظفين���ا وذلك انطالقًا من س���عينا
الدائ���م في تقدير مش���تركينا وتقديم أفض���ل الخدمات
والحمالت لهم على الدوام.
وتعد حمل���ة "ولعت جوائز" الحملة األكبر في فلس���طين
لمش���تركي االنترنت الحاليين والجدد ،ونش���جع الذين لم
ينضم���وا بعد الى عائلة حضارة أن يس���ارعوا باالش���تراك
فهناك المزي���د من الجيب���ات والس���يارات واالف الجوائز
القيمة التي تنتظرهم.
وفي تعليق له بهذه المناسبة أفاد أسيد الشنطي مدير
دائ���رة المبيعات في حضارة بأن حفل تس���ليم جيب الكيا
س���بورتج  2018األول تم التحضير ل���ه بكامل االحتياجات
وبأدق التفاصيل فقد فاجأ موظفو الشركة الفائز وشاركوه
الفرح���ة بأجواء حماس���ية مليئة بالس���عادة ،وس���نحتفل
بالمزيد م���ن الرابحين خالل الس���حوبات القادمة فقد بقي
لدين���ا  7جيبات وس���يارات والعديد م���ن الجوائز القيمة
التي تش���مل شاشات  LEDوأجهزة حضارة  TVواآلالف من
أشهر األنترنت المجانية التي خصصت لجميع مشتركينا
الحاليين والجدد في الضفة الغربية وغزة.
ومن الجدير ذكره أن فرص الدخول على الس���حب ال تزال
متاحة لجميع مش���تركي حضارة الحاليين والجدد وبإمكان
كل مشترك متابعة فرص دخوله من خالل تحميل وتفعيل
تطبيق .myhadara

