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ليوم الثالثاء الموافق 2017/5/9نشـرة التداول اليومية

"المناصير" تبدأ شراء أسهم في "سند"

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا طفيفًا نسبته %0.23
رام الله - "وفا": س���جل المؤش���ر الرئيس���ي في بورصة فلسطين 
انخفاضا بنسبة 0.23%، أمس، في جلسة شهدت بدء تنفيذ االتفاق 
بين صندوق االستثمار الفلسطيني ومجموعة "المناصير" األردنية، 
والتي بموجبها تدخل األخيرة شريكا استراتيجيا في شركة "سند" 
للموارد اإلنش���ائية، ما رفع اجمالي قيمة تداوالت البورصة لتتجاوز 

3 ماليين دوالر.
واتفق الجانبان، أول من أمس، على أن تشتري "المناصير" أسهما 
في ش���ركة "سند" بقيمة 46 مليون دوالر، من حصة شركة المحافظ 
االستثمارية، الذراع االس���تثمارية لصندوق االستثمار في األوراق 
المالية، وش���هدت الجلسة، اليوم، شراء المجموعة األردنية للدفعة 
األولى من األسهم المتفق عليها، ومقدارها حوالي 740 ألف سهم، 
بقيمة إجمالية اقتربت من مليوني دوالر، بس���عر 2.7 دوالر للسهم 

الواحد.
وأغلق س���هم "س���ند" تداوالت الجلس���ة على 2.75 دوالر، مرتفعا 

بنسبة 1.85% عن إغالقه الجلسة السابقة.
وأغلق مؤش���ر "الق���دس" تداوالت الجلس���ة عل���ى 529.43 نقطة، 
منخفضا بمق���دار 1.22 نقطة أو بنس���بة 0.23%، مدفوعا بانخفاض 
مؤشري قطاعي: الخدمات، والبنوك والخدمات المالية بنسبة %0.56 
و0.30% عل���ى التوالي، رغم ارتفاع مؤش���ري قطاعي: االس���تثمار، 
والصناعة بنس���بة 0.87% و0.04% على التوالي، واس���تقرار مؤشر 

قطاع التأمين.
ومن بين 16 ش���ركة جرى التداول على أس���همها، سجلت أسهم 
4 ش���ركات ارتفاعا، واستقرت أسهم 4 ش���ركات أخرى، فيما أغلقت 

أسهم 8 شركات تداوالت الجلسة على تراجع.

واألسهم الرابحة هي: "سند" للموارد اإلنشائية، والبنك الوطني، 
وفلسطين للتنمية واالس���تثمار "باديكو"، والقدس للمستحضرات 
الطبية، واس���تقرت أس���هم ش���ركات: المجموعة األهلية للتأمين، 
والعربي���ة الفلس���طينية لالس���تثمار "ايب���ك"، والبنك اإلس���المي 

الفلسطيني، واالتحاد لالعتمار واالستثمار.
في المقابل، انخفضت أس���هم ش���ركات: فلس���طين لالستثمار 
العقاري، والفلس���طينية للتوزيع والخدمات اللوجس���تية "واصل"، 
وبنك القدس، ومطاحن القمح، و"الوطنية موبايل"، والفلس���طينية 

للكهرباء، واالتصاالت الفلسطينية، وبنك فلسطين.
وشهدت البورصة في جلستها الثالثة لهذا األسبوع 154 صفقة، 
شملت حوالي 1.55 مليون سهم، في تداوالت بلغت قيمتها حوالي 

3.1 مليون دوالر.

أريحا: وفد طالبي من "بيرزيت" و"البوليتكنك"
يزور مركز التدريب التابع لـ"كهرباء القدس" 

أريح���ا - "األيام": اس���تقبلت ش���ركة كهرب���اء محافظة 
القدس أمس، ف���ي مركز التدريب التاب���ع لها في مدينة 
أريحا، وفدًا طالبيًا من طلبة الدراس���ات العليا من جامعتي 
بيرزيت والبوليتكنك ضم 15 طالب���ًا، برفقة الدكتور فؤاد 
 Joint( الزرو والدكتور ماهر مغالس���ة، وذلك ضمن مشروع
م���ن  المدع���وم   Master Electrical Engineer) JMEE

مؤسسة تمبوس الدولية.
وكان في اس���تقبال الوفد المهندس هاني غوش���ة مس���ؤول 
ملف الطاقة الشمس���ية في ش���ركة كهرباء محافظ���ة القدس، 
والمهندسة س���ماح دش���ت مديرة دائرة الفحص والمواصفات 

الفنية في كهرباء القدس، والمهندس إبراهيم كرياكوس.
وقال غوش���ة: إن ه���ذا البرنامج المدعوم من مؤسس���ة 
تمبوس والذي تعتبر شركة كهرباء القدس أحد مؤسسات 
القط���اع الخاص الش���ريكة فيه يهدف إل���ى تطوير ورفع 
المس���توى األكاديم���ي  للمش���اركين في���ه، إضاف���ة إلى 
مواكبة المس���تجدات وطرح مش���اريع تخرج ذات مستوى 
ع���ال يتناس���ب مع المش���اكل الفعلية في قط���اع الطاقة 
الفلسطيني إليجاد الحلول والمخارج األنسب لها، مضيفًا 

أن "كهرباء القدس" شاركت بستة من مهندسيها في هذا 
البرنامج دعمًا لهم من الشركة للتطوير.

وبين غوش���ة أهمية مركز التدريب والدور الذي يضطلع 
فيه من حيث تأهيل وتدريب الكوادر الفنية على مستوى 
الوطن، إضافة إلى دور الش���ركة ف���ي تنمية قطاع الطاقة 

البديلة، وإنشاء محطات طاقة شمسية جديدة.
وتع���رف الطالب خالل الجولة عل���ى مرافق مركز تدريب 
ش���ركة الكهرباء في مدينة أريحا واإلمكانيات التدريبية 
المتاحة فيه، إضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من محطات 
الطاق���ة الشمس���ية التابعة للش���ركة في مدين���ة أريحا 
بمرافقة المهندسين إبراهيم كرياكوس وسماح الدشت.

وعبر الوفد عن إعجابه بالتطور التكنولوجي الموجود في 
المرك���ز، وبالتدريب الذي يقدم���ه للطلبة، وبالجهود التي 
يبذلها من أجل توفير مصادر طاقة بديلة الس���تخدامها 

في خدمة المواطنين. 
كما ثمن الزائ���رون الدور الهام الذي تق���وم به كهرباء 
الق���دس م���ن أجل تقدي���م الخدم���ة الكهربائي���ة بأعلى 

مستويات التطور التكنولوجي بما يخدم المشترك.

ورشة عمل في رام الله تستعرض نتائج تقرير 
فلسطين حول التغير الديموغرافي وفرص التنمية

رام الله - "األيام": افتتح وزير العمل مأمون أبو ش���هال، ورشة عمل الستعراض نتائج 
تقرير فلس���طين 2030، "التغي���ر الديمغرافي: فرص للتنمية"، وال���ذي أعدته اللجنة 
 ،UNFPA الوطنية للس���كان- مكتب رئيس ال���وزراء، وصندوق األمم المتحدة للس���كان
به���دف وضع مس���ؤولي وزارة العمل ولجن���ة التخطيط فيها، والش���ركاء الفاعلين في 
قط���اع العمل في صورة التغيرات "الديمغرافية" المتوقعة، وأثرها على س���وق العمل، 
والتباحث ف���ي إمكانية تحويل ه���ذه النتائج إلى فرص تنموية يتم اس���تغاللها في 

المجتمع واالقتصاد الفلسطيني.
وش���ارك في الورش���ة محمود عطايا منس���ق اللجنة الوطنية للس���كان- مكتب رئيس 
الوزراء، ورش���ا أبو شنب مسؤولة برنامج الس���كان والتنمية في صندوق األمم المتحدة 
للسكان UNFPA، وممثلون عن وزارتي العمل واالقتصاد الوطني، والشركاء االجتماعيون 
ف���ي القطاعات الفرعية لقطاع العمل من مؤسس���ات أهلية وخاص���ة، في قاعة المعهد 

الفلسطيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية في رام الله.
وأكد أبو ش���هال أهمية وضع سياس���ات وآليات عمل مس���تقبلية الس���تثمار الطاقة 
البشرية الفلسطينية، في ظل النمو الس���كاني والتغير في الهيكلية "الديموغرافية" 
خالل العقود القادمة، للمساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية، من خالل االستثمار 
في أنظمة الصحة، والتعليم، وتحس���ين مهارات الش���باب، وتجهيزهم لس���وق العمل، 
وإيجاد حلول فاعلة لمش���كلة مع���دالت البطالة المرتفعة، والت���ي تتبلور في عمليات 
التش���غيل وليس التوظيف، وذلك من خالل الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية 
االجتماعية، بتوفير قروض للش���باب والخريجين تصل قيم���ة القرض الواحد منها إلى 
15 ألف دوالر، بفائدة 5% كحد أعلى، وبفترة س���ماح معقولة، إلنش���اء مشاريع إنتاجية 
صغي���رة، إضافة إلى زيادة مراكز التدريب المهني وتطوير القائم منها، والتركيز على 

التخصصات المهنية والتقنية التي تتواءم مع احتياجات سوق العمل الفلسطينية.
���ا العمل الصادق، 

ّ
وقال أبو ش���هال: في ضوء هذا التقرير، إن فلس���طين تس���تحق من

والتفكي���ر ملي���ًا في مس���تقبل أجيالنا القادمة، ف���ي كل المجاالت والمح���اور، كأي بلد 
متحضر، مؤكدا أنه ال يمكن إحداث تنمية اقتصادية في ظل وجود احتالل يس���تمر في 
سلبنا المنطقة المصنفة )ج( والتي تشكل 65% من الضفة الغربية، ويسيطر على %80 

من مياهنا، ويحتل القدس التي تمثل 15% من الناتج المحلي اإلجمالي.
وأشار أبو شهال إلى "أن االحتالل، وبش���كل ممنهج، يفقدنا االستقرار واألمل، ويثبط 
م���ن همتنا، ويضعف روحنا المعنوية ويمنعن���ا بإجراءاته من التفكير والتخطيط على 
المدى الطويل، وما من ش���أنه تحسين الحياة االقتصادية والمعيشية لشعبنا، وضمان 
حي���اة كريم���ة له"، معربا عن أمله في أن تصل مس���اعي القيادة السياس���ية إلى إنهاء 

االحتالل، والتوصل إلى تسوية سياسية.
ب���دوره، قال عطايا: إن التقري���ر يعتبر األول من نوعه في فلس���طين، من حيث قراءة 
االتجاهات "الديمغرافي���ة"، والتي يجب العمل على مراعاتها ف���ي الخطط والموازنات 
المس���تقبلية للقطاعات التنموية كالصحة والتعليم والعمل، مش���يرا إلى أن الحكومة 
ال تس���تطيع تلبية احتياجات النمو الس���كاني وحدها؛ بل تحت���اج لتضافر الجهود مع 
الجهات الشريكة، الستثمار القوة البشرية في فلسطين، لصالح التنمية االقتصادية.

وأكدت أبو ش���نب عل���ى أن التغير المتوقع في التركيبة العمرية للس���كان على مدى 

العقدي���ن المقبلين يمث���ل فرصة للنمو االقتص���ادي والتنمية، 
حيث س���ترتفع حصة الس���كان في س���ن العمل، ما سيؤدي إلى 
زيادة في المخرجات اإلنتاجية لكل فرد، وفي المقابل فإن تنامي 
عدد السكان سيتطلب العمل على تنمية القطاعات االجتماعية 
واالقتصادية، س���يما أن فلسطين بحلول عام 2030 ستحتاج إلى 

مليون وظيفة جديدة في ظل النمو "الديمغرافي".
وأضافت أبو شنب أن عدد الفئة السكانية في المرحلة العمرية 
النش���طة، فوق 15 س���نة، متوقع أن ينمو من 2.9 مليون في سنة 
2015 إلى 7.2 مليون في س���نة 2050، أي سيتضاعف بمقدار 2.5 
مرة، ما يعني زي���ادة عدد الوظائف الالزمة كل س���نة للوافدين 
الجدد إلى س���وق االعمل من 58 ألف اآلن إلى 72 ألف في الفترة 

2030-2035، و 76 ألف في الفترة 2050-2045.
وخرج المش���اركون بعدد من التوصيات، من أبرزها: اعتبار نتائج 
التقري���ر محفزا لبل���ورة الخطط المس���تقبلية لقطاع���ات التعليم 

والصح���ة والعم���ل، وتوفير مظل���ة قومية لتحمل مس���ؤولية النمو 
السكاني وازدياد الطلب على الوظائف، وإعادة النظر في األولويات 
ووضع قضايا التش���غيل على س���لم اهتمام���ات الحكومة، وتطوير 
اآلليات والسياسات "لتأطير" التعاون ما بين القطاع الخاص واألهلي 
لمواجهة تبعات النم���و الديمغرافي القادم، واالهتمام بمنظومتي 
معلومات س���وق العمل والحماية االجتماعية، والتأكيد على أهمية 
القط���اع التعاون���ي كإس���تراتيجية فاعل���ة لحل مش���كلة البطالة، 
والتركي���ز على قطاع الزراعة للمس���اهمة في حل مش���كلة البطالة، 
إضافة إلى التركيز على أهمية التعليم المهني والتقني، سيما بين 
فئة الش���باب، وكذلك فتح أسواق عمل خارجية لبعض التخصصات 
المطلوب���ة للحد من نس���بة العاطلين ع���ن العم���ل، والمواءمة بين 
مخرجات التعليم واحتياجات س���وق العمل الفلس���طينية، والعمل 
على إيجاد عالقات تعاونية تكاملية داخل قطاعات العمل، تش���مل 

التدريب المهني والتشغيل والقطاع التعاوني.

"اإلحصاء" ينظم االجتماع السنوي الـ14 
مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية 

رام الله - "األيام": نظم الجهاز المركزي لإلحصاء، أمس، 
بمقره الرئيس���ي بمدينة رام الله، االجتماع السنوي الرابع 
عشر مع أعضاء مجموعة التمويل الرئيسية للجهاز، حيث 
ترأس االجتم���اع عال عوض، رئيس "اإلحصاء" وبمش���اركة 
مس���اعدي رئيس الجهاز وعدد من الم���دراء العامين، عن 
الجانب الفلس���طيني، بينم���ا حضر عن جان���ب الممولين 
الرئيسيين تور يرده المستشار في الممثلية النرويجية، 
ونينا ش���يدرب المستش���ارة ف���ي الممثلي���ة النرويجية 
والس���يدة كريس���تين س���توكمان، وعم���اد عب���د الله من 
الممثلية النرويجية لدى دولة فلس���طين، وزياد ش���ريعة 

وصليبا أجرب من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
وقدم���ت عوض نب���ذة عن طبيع���ة وتطور عم���ل جهاز 

اإلحصاء خالل الفترة السابقة.

وتناول االجتماع اعتماد تقري����ر تقدم العمل الفني والمالي 
لبرنامج عمل الجهاز للعام 2016، وكذلك مناقشة تقرير تدقيق 
حسابات الجهاز للعام 2016، إضافة إلى مناقشة واعتماد خطة 
الجه����از المحدثة للعام 2017 بما فيها األنش����طة والمش����اريع 
الت����ي يخطط الجه����از لتنفيذها وأهمها قي����ام الجهاز بإجراء 
واس����تكمال التحضيرات واألعمال المتعلقة بمش����روع التعداد 
العام للسكان والمساكن والمنش����آت 2017 وحشد التمويل له 
وفقًا للخط����ة الموضوعة، كما تطرق االجتماع إلى اس����تعراض 
واعتماد التقرير النهائي لبعثة تقييم برنامج الجهاز للسنوات 

2015-2017 والتي تم تنفيذها خالل شهر 2017/03.
وأثن���ى الحضور على إنجازات الجه���از وتميزه في إدارة 
برامجه ومشاريعه في ظل الظروف الراهنة، باإلضافة إلى 

اإلنجازات التي حققها خالل الفترة السابقة.

المشاركون في االجتماع.

"االسالمي العربي" الراعي الماسي 
لمؤتمر التغيير المناخي الدولي

الشريك والراعي لهذا الجهد الوطني 
والعلمي، مؤكدا سعي البنك لتعزيز 
المس���ؤولية  منطلق  م���ن  اس���هامه 
المجتمعية، إضافة إلى تحفيز البنك 

لكافة المشاريع الصديقة للبيئة.
اإلنسان  أن تنمية  الصعيدي  وبين 
والحفاظ علي���ه تتطلب ايضا الحفاظ 
عل���ى البيئ���ة الطبيعية اس���اس أي 
تطور وتنمية مس���تدامة في الوطن 
الحبيب، مثنيًا عل���ى دور المهندس 
الفلسطيني وتحدث عن أهميته في 

بناء المجتمع. 
وأكد، أيضًا، على أن المؤتمر الدولي 

للمناخ يكتس���ي أهمية خاصة كونه 
يجعل من فلسطين شريكا في الجهد 
الدولي واإلنساني لحماية األرض من 
آثار التغي���رات المناخي���ة من خالل 
المش���اركة والتكامل واالس���تمرارية 

في هذا الجهد.
وأيض���ا، ثم���ن الصعي���دي جهود 
نقابة المهندس���ين ف���ي انجاح هذا 
المؤتمر، وال���دور الوطني الذي تقوم 
به في سبيل خدمة القضايا العلمية، 
مش���يدًا بالعالقة الخاص���ة والمميزة 
الت���ي تربط البنك مع المهندس���ين 

منذ زمن طويل.

صعيدي يتحدث في المؤتمر.

"القدس المفتوحة" في جنين تفتتح 
معرض المنتجات واألشغال الوطنية الثاني

جنين - "األيام": افتتح محاف���ظ جنين، اللواء إبراهيم 
رمض���ان، ومدي���ر جامعة الق���دس المفتوح���ة لمنطقة 
جنين التعليمية، د.عماد نزال، ورئيس البلدية، العميد 
إبراهي���م الجزرة، أم���س، معرض المنتجات واألش���غال 
الوطني���ة الثاني، وال���ذي تنظمه الجامعة تحت ش���عار 

"منتجاتنا هويتنا".
وقال ن���زال: إن ه���ذا المعرض أقيم في ح���رم الجامعة 
ويس���تمر لمدة ثالثة أيام تحت رعاية المحافظ، وبتنظيم 
لجنة مكونة من عدة مؤسسات رسمية وأهلية بمبادرة من 

الجامعة دعما للمنتج الوطني.

ونظ���م الحفل، بحضور رس���مي وش���عبي، وكادر وطلبة 
الجامعة، وعدد من ممثلي األجهزة األمنية والمؤسس���ات 
الرسمية والفعاليات الش���عبية وفصائل منظمة التحرير 

وشخصيات اعتبارية.
وشمل المعرض منتجات العديد من المراكز والجمعيات 
الخيرية واألش���غال اليدوية والمنتجات الغذائية وصورا 
تمثل الحالة النضالية ألبناء الشعب الفلسطيني وخاصة 
األس���رى في سجون االحتالل اإلسرائيلي، حيث تم تقديم 
الم���اء والمل���ح ضيافة للحضور ش���عورا بمعاناة األس���رى 

المضربين عن الطعام في سجون االحتالل.

"سبيتاني" تطلق حملة "الخصم صار مضاعف"
رام الله - تس���عى شركة أكرم سبيتاني وأوالده دائما 
لب���ذل كامل جهده���ا لخدمة كافة زبائنه���ا، وذلك من 
خالل إطالق مجموعة من الحمالت والخصومات بش���كل 
 لكافة 

ً
دوري ومس���تمر، إلبقاء زبائنها متميزين، وتلبية

احتياجاته���م م���ن الحص���ول على أجه���زة كهربائية 
حديثة وبأسعار مناسبة. 

وف���ي إطار ذل���ك، قامت الش���ركة حديث���ا بمضاعفة 
الخص���م النقدي لزبائنه���ا إلى 10%! أي أن عند ش���راء 
الزبون من الش���ركة وقيامه بدفع المبلغ بش���كل نقدي 
س���يتمتع بخصم 10% على مش���ترياته، ويشمل ذلك 
ايضا جميع العروض الش���هرية التي تطلقها الشركة، 
أي انه اذا كان مش���تريات الزب���ون ضمن احدى عروض 
الشركة وعليها خصم معين سيحصل الزبون باإلضافِة 
للخصم الموجود على 10% خصم إضافي في حالة الدفع 

نقدًا، حسب شروط الحملة. 
وأطلقت الش���ركة ه���ذه المبادرة به���دف التخفيف 
على زبائنها الك���رام في ظل ما تمر به البالد من ظروف 
إقتصادية صعبة، فالش���ركة دائما تعتبر نفسها جزء 
م���ن هذا المجتمع وتقدر دائما ظروف ابنائه وتس���عى 

لمساندتهم وكسب رضاهم بشكل دائم. 
وتأتي هذه المبادرة ايضا لمناس���بة قرب حلول شهر 

ملصق ترويجي للحملة.

رام الله - أطلقت نقابة المهندسين 
أم���س، فعالي���ات مؤتم���ر التغي���ر 
المناخي الدولي األول في فلسطين، 
تحت رعاية الرئي���س محمود عباس، 
وبالش���راكة مع اتحاد المهندس���ين 
الع���رب، في مس���رح اله���الل األحمر 
بمدينة البيرة، بحضور رسمي وعلمي 

وأكاديمي حافل.
المناخي  التغي���ر  مؤتمر  ويهدف 
الدول���ي األول ف���ي فلس���طين، إلى 
المناخ���ي  التغي���ر  آث���ار  دراس���ة 
واستكش���اف  النامية،  ال���دول  على 
السياس���ات وتج���ارب دول اقليمية 
وعالمية ف���ي تقليص اآلثار الناجمة 

عن التغير المناخي.
ويأتي هذا المؤتمر بمش����اركة أكثر 
م����ن 10 دول عربي����ة وغربية، ويناقش 
32 ورقة بحثية في عدة محاور علمية.

وش���كر نقيب المهندسين مجدي 
العربي  اإلس���المي  البن���ك  الصال���ح 
الراعي الماسي للمؤتمر، مؤكدًا على 

العالقة الجيدة والمميزة مع البنك.
بدوره، اكد مدير عام البنك اإلسالمي 
العربي س���امي الصعي���دي على أهمية 
موض���وع المؤتمر وأهمي���ة دمج تغير 
المن���اخ والي���ات التكي���ف مع���ه ف���ي 

السياسات الوطنية والمحلية. 
وعبر ع���ن س���عادة البن���ك بكونه 

رمض���ان، حيث يس���تعد جميع المواطنين الس���تقبال 
الش���هر الفضيل وما يل���زم ذلك م���ن مصاريف كبيرة 

واقعة على عاتقهم . 
وستستمر هذه الحملة لمدة اسبوعين ولغاية 5/18/ 
2017، وس���تكون متوف���رة في جميع فروع س���بيتاني، 
وف���روع س���بيتاني هوم، وايض���ا لدى فروع س���بيتاني 

تنزيالت.


