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محليات

 "الوطنية موبايل" تفتتح معرض االمتياز (O2 إكسبرس) في بالزا مول 
الجديدة -  الحيــاة  البيــرة- 
موبايــل  الوطينــة  افتتحــت 
المتنقلة  االتصاالت  مشــغل 
فلســطين  فــي  ألحــدث  ا
والمرخــص الوحيــد لتقديم 
خدمات الجيل الثالث معرض 
االمتيــاز O2 إكســبرس في 
بالزا مول في مدينة رام اهللا 
منطقة البالوع، وذلك لتقديم 
خدماتهــا وتســهيل إيصــال 
الخدمة للمشترك بأسرع وقت 
وبأحدث التكنولوجيا الممكنة.

وقــام بافتتاح المعرض فايز 
الحســيني الرئيس التنفيذي 
للوطنيــة موبايل ومجموعة 
من مدراء الشركة باإلضافة 
معــرض  وموظفــي  إلدارة 
االمتياز، وبموجب هذا االمتياز 
ستعمل الوطنية موبايل على 
معينة  بامتيــازات  شــركائها 
إضافيــة لكــي تمكنهــم من 
إضافيــة  خدمــات  تقديــم 
خدمات  مثــل:  للمشــتركين 
تغيير الرقــم، دفع الفاتورة، 
إضافــة  اآللــي،  التســديد 
األجهــزة،  صيانــة  خدمــات، 
تســجيل الشــريحة وغيرها 

من الخدمات األضافية. 
وقــال هيثــم أبو شــعبان ? 
الدائــرة  بأعمــال  القائــم 
التجارية في شركة الوطنية 
المعرض  موبايــل: "افتتــاح 
خطــوة هامــة وخدماتنا اآلن 
متوفرة في بــالزا مول حيث 
نسعى من خالل هذا النموذج 

إلى تطوير العملية الخدماتية 
واألساليب المستخدمة، ويعد 
جزء  اليوم  المعــرض  افتتاح 
الوطنيــة  اســتراتيجية  مــن 
موبايل فــي تطوير وكالئها 
المعتمدين وإمكانية الوصول 
إلــى  المتنوعــة  بخدماتهــا 
في  الفلســطيني  المواطــن 

أرجاء الوطن بأســرع وأقصر 
الطرق الممكنة".

 " شــعبان:  بــو  أ وأضــاف 
هــذا هــو جــزء مــن خطتنا 
االســتراتيجية التــي جهدنــا 
مــن خاللهــا للوصــول إلــى 
جميــع شــرائح المجتمعوفي 
الجغرافيــة  المواقــع  كافــة 

ئجنــا  نتا فلســطين،  فــي 
حتــى اليوم من عــام 2013 
تنمــو فــي كافة المؤشــرات 
وهــي أكبــر دليل علــى ثقة 
المشــترك الفلســطيني بما 
تقدمــه الوطنية موبايل من 
برامج وخدمات رائدة".  وقال 
قصــي غانم مديــر معرض 
إكســبرس  موبايل  الوطنية 
O2: " سعيدون بهذه الشراكة 
وجاهزيتنــا عاليــة لتقديــم 
الخدمــات ونحــن مــن خالل 
خطى  على  نخطــو  معرضنا 
النجاح مــع الوطنية موبايل، 
نرحب بالزوار الكرام ونعدهم 
الخدمــات  باقــة  بتقديــم 
بسهولة وبأسرع وقت ممكن 
من داخل بالزا مول البالوع".

أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
تقــدم  موبايــل  الوطنيــة 
خدماتها ومنتجاتها من خالل 
6 معارض رئيسية، 70 وكيل 
معتمــد، ومئات نقــاط البيع 
المشتركين  ليتمكن  األخرى 
مــن خاللهــا االســتفادة من 
ومنتجــات  خدمــات  جميــع 

الشركة بسهولة ويسر. 

 "التجاري الفلسطيني" ينظم دورة 
لموظفيه حول "االتيكيت والبروتوكول"

رام اهللا - الحياة الجديدة - عقد البنك التجاري 
الفلســطيني ورشــة لموظفي خدمة العمالء، 
وامنــاء الصناديق تحت عنــوان "فن االتيكيت 
والبروتوكول ". وتضمنت الدورة حلقات نقاش 
موســعة ومحاضــرات متنوعــة قدمتها هيفاء 
الشــوا،والتي عملــت من خاللهــا على تعميق 
المعرفة وتنمية المهارات لدى المشاركين من 
الموظفين في ممارســة وتطبيــق (اإلتيكيت) 
والبروتوكــول فــي مجال  القطــاع المصرفي، 
وفــي مختلف المناســبات والفعاليــات. وحول 
هــذه الدورة، قال المديــر العام للبنك " تتمثّل 
أهمية الدورة ليــس فقط بمضمونها العلمي 

والتطبيقــي الثمين بل أيضا بقدرتها على مد 
جسر التواصل بين موظفي البنك والعمالء في 
مجاالت االتيكيت والبروتوكول المتعددة،حيث 
تعمــل هذه الــدورات المتخصصــة في مجال 
تطويــر الــذات علــى رفــع المســتوى المهني 
للموظفين بطريقة تســاير التقنيات الحديثة 
في مجال اإلعمال ".  يشار الى ان البنك التجاري 
الفلسطيني من اوائل البنوك التي تسعى لعقد 
دورات تدريبية حول موضوع االتيكيت المهني 
والبروتوكــول ايمانا من ادارته باهمية تدريب 
موظفيه في هذا المجال لما لذلك من اثر كبير 

على نوعية الخدمة المقدمة للعمالء.

 ال جي الكترونيكس تبيع اكثر من مليون
 وحدة من ثالجاتها ذات االبواب الثنائية 

حققت شــركة «ال جي الكترونيكس» مؤخرا 
انجازا جديدا اضافته لسلسلة انجازاتها ضمن 
قطاع االجهزة المنزليــة، معلنة عن تحقيقها 
لمبيعــات فاقــت المليــون وحدة مــن ثالجتها 
 Door in» المبتكرة بنظام «الباب  داخل الباب
Door» في مختلف االســواق التي تعمل فيها 

في جميع انحاء العالم. 
وكانت الشركة اطلقت ثالجتها المصممة وفقا 
لنظام االبواب المزدوجة لتقدم عبره مجموعة 
مــن المزايــا التي ال تضاهــى، والتي يعد من 
ابرزها ســهولة اســتخدام الثالجــة والوصول 
لمحتوياتها بفضل مســاحة التخزين الكبيرة 
ألطعمــة اكثر نضارة، الى جانب منع تســرب 
الهواء البارد عند فتح باب الثالجة مثلما يحدث 
في الثالجات التقليدية، ما يساهم في الحفاظ 
على نضارة األطعمة المخزنة في المســاحات 
األخرى، ويفيد في اســتغالل كامل المســاحة 
التي تتيحها الثالجة، ويعزز مســتويات الراحة 

للمستخدم. 
وتقدم ثالجــة «ال جي الكترونيكس» بنظام 
البــاب بداخل الباب ســعة كبيــرة تبلغ 65 لترا 
قابلة لالستخدام بالكامل بزيادة تعادل السعة 
التي توفرهــا ثالجة اضافيــة صغيرة الحجم 
بنظــام الباب الواحد. وتوفــر ثالجات «ال جي 

الكترونيكس» بنظامي البــاب جنبا الى جنب 
والباب بداخل الباب الى جانب الوصول السهل 
للمحتويات بداخلهــا، امكانية تخفيض كمية 
الهواء البارد المتسرب عند فتح االبواب بنسبة 
٪46، االمر الذي يســهم بــدوره في تقليص 

حجم فاتورة الكهرباء والطاقة المستهلكة. 
وبالنســبة لثالجــات «ال جــي الكترونيكس» 
بنظــام الباب داخــل الباب، فانهــا توفر ميزة 
الترتيب الذكــي لمحتوياتها، ما يمنح كل فرد 
من افراد العائلة حيزا خاصا به لتخزين اطعمته 
ومشروباته المفضلة، فيما توفر السلة القابلة 
للتحريــك والتعديــل والموجــودة علــى الباب 
مساحة تتسع لثالثة رفوف للمواد كبيرة الحجم 

والطويلة منها. 
يشــار الى ان ثالجات «ال جي الكترونيكس» 
بنظام الباب بداخل الباب تنتشــر في اكثر من 
50 بلدا حول العالم، كما انه يمكن االستفادة 
مــن مزايا هــذا النظام عبر مختلــف طرازات 
ثالجات «ال جي الكترونيكس» ذات المجمدات 
البــاب  ذات  والثالجــات  والســفلية،  العلويــة 

الفرنسي، والباب جنبا الى جنب. 
ومن المعلوم بأن شركة اكرم سبيتاني واوالده 
هي الوكيل الحصري لمنتجات ال جي العالمية 

منذ اكثر من 20 عاما.

 بنك فلسطين يشارك في قمة التحالف 
المصرفي العالمي للمرأة المقام في اسطنبول 

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - شــارك بنك فلســطين 
في القمة الســنوية الثانية عشــر للتحالف المصرفي 
العالمــي للمــرأة التي عقــدت في العاصمــة التركية 
اســطنبول، حيث اعتبرت القمة األكبــر منذ تنظيمها 
ألول مرة، بمشاركة ما يزيد عن مئة مشارك، ممثلين 
عن ثالثين بنكا من أربع وعشــرين دولة حول العالم. 
حيث قام بتنظيم هذه القمة بنك (Garanti) التركي، 
والتحالف المصرفي العالمي للمرأة "GBA".   وضمن 
فعاليات المؤتمر، ناقش المشاركون عددا من المشاريع 
وقصــص النجاح للمرأة في مختلــف دول العالم، كما 
تحدثــوا عــن الجوانب اإليجابية لمشــاركة المرأة في 
مجاالت األعمال ومســاهماتها فــي تطوير القطاعات 
االقتصادية المختلفة، كما أشارو الى أن البنوك عملت 
بشكل كبير على تطوير برامج مصرفية للنساء، بهدف 
توفير مصادر متعددة للدخل، واالكتفاء الذاتي، إضافة 
إلى تمكين عبر دعمها من خالل المشــاريع الصغيرة 
والمنتجات لتلبية احتياجات سيدات األعمال وصاحبات 
المشــاريع. مشــددين على تفعيل دور المرأة وزيادة 
مشــاركتها فــي التخطيــط لمســتقبل االقتصاديات 
المختلفة.  وناقش المشــاركون أمثلــة بنوك عالمية 
ومحليــة في منطقة الشــرق األوســط تتصــدر فيها 
المــرأة دورا محوريــا فــي تطويــر الخدمــات وتعزيز 
البرامج والمشــاريع االقتصاديــة التي يتم دعمها من 
خالل البنوك، إضافة إلى مشاركتها في صنع القرارات 
المؤثــرة علــى الحركــة االيجابيــة لألســواق المالية 
وغيرها.   من جهته، أكد هاشم الشوا، رئيس مجلس 
اإلدارة والمديــر العــام لبنك فلســطين، على أهمية 
تعزيــز دور المرأة الفلســطينية في تطوير االقتصاد 

الوطني، وتشجيعها على المشاركة في تطوير مشاريع 
تســاهم تعزيز النمو االقتصادي. مشددا على أهمية 
أن تكون المرأة الفلسطينية جزءا من مسيرة النهوض 
باالقتصاد الفلســطيني، لفتح آفــاق جديدة ألعمالنا.  
مــن ناحية أخرى، فان البيانات اإلحصائية تشــير إلى 
أن معدل البطالة للمشــاركين في القوى العاملة بين 
النساء في فلسطين، هي أعلى بنسبة %32 منها عند 
الرجال، ولهذا السبب، فان بنك فلسطين يقوم بجهود 
كبيرة للتركيز على هذه الشريحة إلعطائها دعما كي 
تلعــب دورها المطلوب والريادي في تطوير االقتصاد 
الفلســطيني.  وباإلضافــة إلى التوعيــة المصرفية، 
يطمح بنك فلسطين للوصول إلى جميع شرائح النساء 
ومنها صاحبات األعمال والموظفات وربات المنازل، عبر 
تطوير منتجات وخدمات مصرفية خاصة بالســيدات، 
حيث قام بنك فلســطين على مدى السنوات الماضية 
بزيادة نسبة النســاء في كوادره العاملة، حيث وصل 
نسبة النساء إلى حوالي %24 في العام 2012 مقارنة 
مــع %17 فــي العــام 2008. كمــا يهــدف لتعزيز دور 
الســيدات إلى %50 وأن يزيد عدد النســاء في المراكز 
اإلدارية المتقدمة.  يذكر ان التحالف المصرفي العالمي 
للمرأة هو اتحاد دولي رائد في مجال المؤسسات المالية 
والمنظمات األخرى المهتمة في بناء ثروة النســاء في 
جميــع أنحاء العالم. وتركز عملها بشــكل خاص على 
احتياجات ســيدات األعمال وإنشاء المشاريع الصغيرة 
والمتوســطة. المؤسســات األعضاء في الحلف تعمل 
في 135 بلدا لبناء برامج مبتكرة وشاملة تتيح للمرأة 
قيادة األعمال مع وصول حيوية لرأس المال واألسواق 

والتعليم، والتدريب.  

 سامسونج .. الطريقة األكثر تقدما 
للتحكم في تلفزيونك الذكي

رام اهللا - مــع نظــام متطور 
الصوتــي  األمــر  لتمييــز 
واستشعار الحركة بسهولة، 
يدخلك تليفزيون سامسونج 
الذكــي فــي تجربــة ترفيه 
رائعــة غيــر مســبوقة. لذا، 
فعندما ترغب في االسترخاء 
وال تجــد وحــدة التحكم عن 
بعــد، فكل ما عليــك فعله 
هو نطق "Hi TV" أو التلويح 
بيديك وسيتيح لك تليفزيون 
F8000 تنفيــذ العديــد من 
األوامــر مثــل تغييــر القناة 
ورفــع مســتوى الصــوت أو 

خفضه.
تليفزيون فائق التطور

وفي إيقاع عالمنا السريع، من 
الصعب الحفاظ على التحديث 
الدائم لتقنياتنا. إال أن طاقم 
Smart Evolution يزيل هذه 
الصعوبة من خالل المساعدة 
فــي الحفــاظ علــى تحديث 
دائما.  الذكــي  تليفزيونــك 
وذلك حيــث تعمل مجموعة 
الشرائح سهلة التركيب على 
ترقيــة المكونات الرئيســية 
بتليفزيونك لضمان تمتعك 
ترفيــه  تجربــة  بأفضــل 
دون  عــام،  كل  متطــورة 
الحاجة إلى شــراء تليفزيون 

جديد.
تجربة ترفيه متطورة

كمــا  بالمشــاهدة  اســتمتع 
فميــزة  تكــون.  أن  ينبغــي 
Smart Hub من سامسونج 
ألفضــل  ا لبيئــة  ا فــر  تو
ترفيه  بتجربــة  لالســتمتاع 
غير مســبوقة. ومع إمكانية 
لــى  إ بســهولة  الوصــول 
والفيديوهــات  التطبيقــات 

والموسيقى لن تشعر بالملل 
أبــدا. فاســتمتع بتطبيقات 
يــون  تليفز مــن  ئعــة  ا ر
سامسونج الذكي. وابق في 
قلب األحداث االجتماعية من 
االجتماعية  الصفحــة  خالل 
وشــاهد   Smart Hub فــي
المفضلة  الفيديــو  مقاطــع 
ألصدقائك عبر Facebook و

Twitter. كما يمكنك الوصول 
والفيديوهات  الصــور  إلــى 
ومقاطع الصور/الصوت من 
جميع األجهزة المتوافقة مثل 

الكمبيوتر أو الكاميرا.
 Allshare ميزة

توفــر ميــزة Allshare مــن 
السلكية  شــبكة  سامسونج 
يمكنــك  بحيــث  ليــة  منز
االســتمتاع بالمحتــوى مــن 
األجهــزة المتوافقــة، مثــل 
الكمبيوتر أو الكاميرا. واآلن 
يمكنــك مشــاركة المحتوى 
بســهولة بــدًءا مــن الصور 
والفيديوهــات إلــى ملفــات 
الموســيقى على تليفزيون 

سامسونج الذكي.
تصميمات بسيطة وأنيقة

يبرز تصميم F8000 المميز 
والتطــور  الفخامــة  لمســة 
إلضفــاء المزيد مــن األناقة 
على ديكور منزلك أيا كان. 
الطــالء  مــن  كالً  إن  حيــث 
المعدنــي المبهــر وتصميم 
المميــز  المقــوس  الحامــل 
يجعالن هذا الجهــاز إبداعا 
فنيــا مميزا يبعث الشــعور 
ومن  والروعــة.  بالبســاطة 
خــالل الدقــة الشــديدة في 
التفاصيــل، نقــدم لك عمالً 
فنيا يعد وبحق إضافة أنيقة 

ألي منزل حديث.
صورة بتفاصيل أفضل 

استمتع بالمستوى األعلى من 
جودة الصورة غير المسبوقة 
مع التليفزيون الذكي الجديد 
من سامسونج. لتوفير صور 
مثالية، تعمل تقنية العرض 
الذكي من سامســونج على 
تحســين الصــورة تلقائيــا 
اســتنادا إلى نــوع محتواها 
أو مصدرهــا، باإلضافة إلى 
 Clean View استخدام ميزة
الصــورة.  جــودة  لتحســين 
ولتوفيــر تجربــة مشــاهدة 
أعلى جودة، صممت ميزات 
 Micro Dimming مثــل 
Ultimate لتخفيض اإلضاءة 
 Clear Motion Rate و
لضبط وضــوح الحركة من 
الصور  علــى  الحفــاظ  أجل 

واضحة ونقية.
أن  ذكــره  الجديــر  ومــن 
الوكيــل الحصــري لشــركة 
مجموعة  هــي  سامســونج 
مســلماني والتي تعتبر من 
كبرى الشركات الفلسطينية 
ى  لكبــر كيــل  و نهــا  كو
العالمــات التجارية العالمية 
 Bompani, Ariston:أمثــال
 Rowenta,  Moul inex,
 O X O ,  S A M S U N G ،
 Tefal, Pyrex, Luminarc,
 BaBylis, Krups, Tescoma
اإلضافــة إلى ذلك، تســوق 
مجموعة مسلماني الماركات 
نــي  ا و أ )Te f a l لميــة  لعا ا
 Tescomaو Pyrex ،(الطبخ
Lلألســواق  u m i n a r c و 
الشــبكات  في  اإلســرائيلية 
التجارية الكبيرة والمعروفة.

 أفران سامسونج الجديدة 
تصاميم راقية وتقنيات مبتكرة

القدس المحتلة - تقدم سامســونج الشــركة الرائدة عالميا 
أفرانهــا الجديــدة بتصاميــم راقية وتقنيــات مبتكرة تعطي 
مستخدميها تجربة ال مثيل لها، حيث عمدت شركة سامسونج 
إلى اختيــار أجمل التصاميم بأدق التفاصيــل وأرقى األلوان 
لتكــون عصرية بامتياز بل واهتمت بابتــكار أفكار وتقنيات 
تجعل من أفرانها األفضل واألكثر تميزا بين منافسيها على 

اإلطالق.
ركزت سامســونج عند إنتاجها السلســلة األخيرة من األفران 
على عدة ميزات، حيث هدفت لتحقيق طهو متساو لعدة أطباق 
في وقت واحد، فبفضل الفرن الكهربائي من سامسونج سيتم 
طهــي جميع األطباق بعناية وبصورة متســاوية مما يضمن 

الحصول على أفضل مذاق ممكن حتى آخر مرة.
كما عملــت على تصميم الرفوف بطريقــة متراكبة ليصبح 
إخراج األطباق الساخنة من الفرن أكثر أمانا، وذلك أن أرفف 
الفرن موضوعة على حامل يمكن سحبه إلى الخارج بسهولة 
كبيرة، مما يمنح راحة وامان ال مثيل لهما عند إخراج األطعمة 
من الفرن. هذا فضال عن نظام الباب المرن حيث تم تصميم 
باب الفرن بطريقة تجعله خفيف الوزن لتوفير أقصى درجات 
األمــان والســالمة، فيتميز بــاب الفرن بميــزة الفتح والغلق 
الســلس والمرن وبهذا لم تعد هناك حاجة لقوة خارقة لفتح 

باب الفرن.
وتحوي أفران سامسونج هذه 18 برنامجا للطهي ليتناسب مع 
نــوع الطعام، ومروحتين تعمالن على توزيع الحرارة والهواء 
الساخن بشكل فعال لتحقيق نتائج أفضل وأسرع فضال عن 
ثالث طبقات من الزجاج الحراري التي تحتفظ بالحرارة وتسرع 
عملية الطهي، وبهذا ســعت سامسونج لتكون أفرانها األكثر 

تلبية لحاجات العصر ورغبات المستهلك.

 اكسل «البلجيكية» تحتفل بمرور «10» سنوات 
على توقيع اتفاقية التوأمة مع بلدية الزبابدة

جنين - الحياة الجديدة  - نظمت بلدية اكسل البلجيكية على 
مســرح البلدية احتفاال كبيرا لمناسبة مرور عشر سنوات على 
توقيــع اتفاقية التوأمة بين بلديتي اكســل والزبابدة بحضور 
وفد يضــم محافظ جنين اللواء طالل دويكات وبلدية الزبابدة 
برئاســة رئيس البلديــة المهندس مطيع دعيبــس واألعضاء 
سامي إبراهيم ومروان دعيبس وقاسم تركمان ومدير اإلغاثة 
الزراعية فرع الشــمال الدكتور ســامر األحمــد وفرقة الزبابده 
للدبكة والفنون الشعبية وراعي الفرقة رجل األعمال المهندس 
نزيه خليل بحضور السفيرة ليلى شهيد سفيرة فلسطين لدى 

االتحاد األوروبي وبلجيكا.

 مؤسسة CHF الدولية تطلق اسمها الجديد 
"مؤسسة مجتمعات عالمية.. شراكة نحو األفضل"

رام اهللا - الحيــاة الجديــدة - 
مجتمعــات  مؤسســة  أعلنــت 
عالميــة في بيان صحفي لها، 
امــس اكتمال عمليــة تحويل 
"مؤسســة  ليصبــح  اســمها 
مجتمعــات عالميــة.. شــراكة 
عن  عوضــا  األفضــل"،  نحــو 
"مؤسســة  القديــم  االســم 

CHF الدوليــة"، ويأتي االســم الجديد ليعبر 
بشكل أفضل عن طبيعة عمل المؤسسة مع 

المجتمعات المحلية حول العالم.
فخالل 60 عاماً من عمل مؤسســة مجتمعات 
عالمية حول العالم، وقرابة 20 عاماً من عملها 
فــي الضفــة وقطاع غــزة، أدارت المؤسســة 
ونفذت عشرات البرامج التنموية التي تيكزت 
فــي مجالي الحكم الرشــيد، والبنية التحتية، 
واإلنشــاء، وتمكين المــرأة والشــباب، وإدارة 
المســاعدات  وتقديــم  الحضريــة،  األماكــن 
اإلنســانية، إضافةً إلــى العمل باتجاه تحقيق 
التنمية اإلقتصاديــة، فحققت نجاحات باهرة 
في مبادراتها التنموية من خالل بناء شراكات 
قوية وعالقات وطيدة مع المجتمعات المحلية 
وممثليها على المستويين المحلي والوطني، 
إضافة إلى المؤسسات والهيئات المحلية. األمر 
الذي خلق حاجة ملحة لتغيير اسم المؤسسة 
القديم والذي لم يعد يعبر عن هذا التنوع في 
البرامج التنموية. من هنا تم اختيار "مؤسسة 
مجتمعــات عالمية... شــراكة نحــو األفضل" 
كاسم جديد يعبر بشكل أفضل عن اتجاهات 
المؤسسة التنموية ونهجها التشاركي في إدارة 

وتطبيق برامجها المتنوعة محلياً وعالمياً.
وقــال مدير عام مؤسســة مجتمعــات عالمية 
دايفيد وايس،  أن االســم الجديد جاء استناداً 
إلى نهجنا في الشراكة مع المجتمعات المحلية 
حول العالم، وانطالقاً من أن "التنمية ليســت 
قوالــب جاهزة نقدمها للنــاس، بل هي آمال 

صغيــرة نبنــي تفاصيلها معهــم"، إن رؤيتنا 
التنمويــة، وشــراكاتنا التي نبنيها، تشــكالن 
دافعنا لتبني اسم "مؤسسة مجتمعات عالمية.. 
شراكة نحو األفضل"، كاسم جديد لمؤسستنا.

وقالــت مدير عام مؤسســة مجتمعات عالمية 
فــي الضفــة لنا أبــو حجلة،  وقطــاع غزة، أن 
"مؤسســة مجتمعات عالمية تعمــل منذ عام 
1994 علــى إحــداث تغييــرات مســتدامة في 
حيــاة وطبيعة معيشــة األفراد فــي المجتمع 
ور والتكيف مع  الفلســطيني، وستواصل التطّ
االحتياجات المتغيرة للشعب الفلسطيني عبر 
االســم الجديــد "مجتمعات عالمية... شــراكة 
نحو األفضل". فنحن نفس المؤسسة ونفس 
الفريــق الذين تعودتم علــى رؤيته، ونحمل 
يم التــي عهدتموها، إال أن اســمنا  نفــس القً
الجديــد يعكــس بشــكل أفضــل نهجنــا في 
العمل مع المجتمعــات المختلفه حول العالم، 

وشراكاتنا الطويلة التي نعتز بها".
يذكــر أن مؤسســة مجتمعــات عالميــة هــي 
مؤسســة دوليــة غيــر ربحية، تأسســت في 
عــام 1952  األمريكيــة  المتحــدة  الواليــات 
كمؤسسة اإلسكان التعاوني، وعملت في أكثر 
من 80 دولة منذ تأسيســها، وتعمل حالياً في 
أكثر من 20 دولة حول العالم، وتعتبر الشراكة 
مع المجتمع الفلسطيني من أطول الشراكات 
في تاريخ المؤسســة، إذ تأسس فرعها األول 

فلسطينياً عام 1994. 

مشاركون في الدورة.

لقطة من حفل االفتتاح.


