
Wednesday 6/6/2018 Issue  No.8094  Volume 23 20  األربعاء 2018/6/6 الموافق 21 رمضان 1439 هـ العدد  8094 السنة الثالثة والعشرون

ليوم الثالثاء الموافق 2018/6/5نشـرة التداول اليومية

   
   

تحسن ملحوظ في أنشطة ومبيعات
 مصانع الخياطة العاملة في قطاع غزة 

كتب حامد جاد 

اعتبر رئيس اتحاد صناعة المالبس والنس���يج تيسير األستاذ 
أن أوض���اع مصان���ع الخياطة في قط���اع غزة، تع���ّد في ظل في 
المرحلة الحالي���ة األفضل من الناحية التش���غيلية واالنتاجية 
بالمقارن���ة مع االوضاع التي مرت بها هذه الصناعة على مدار ما 

يزيد عن عشر سنوات مضت .
وأش���ار االس���تاذ في حديث ل� االيام ال���ى أن صناعة المالبس 
في القطاع تش���هد منذ عدة أشهر حراكًا غير مسبوق وذلك في 
أعقاب حالة الركود التي خيمت على هذه المصانع منذ منتصف 

عام 2007 . 
وأوضح األس���تاذ أن حجم مبيعات مصانع الخياطة إلى س���وق 
الضفة والس���وق اإلس���رائيلية بلغ منذ مطلع الع���ام الحالي نحو 
عش���رة ماليين ش���يكل مبينًا ان مصانع الخياطة تقوم بتسويق 

ما معدله حمولة شاحنتين كل أسبوع للسوقين المذكورتين  .
وأوض���ح أن هناك زيادة ملحوظة في ع���دد المصانع العاملة 
في القطاع لصالح شركات وتجار البسة في السوق اإلسرائيلية 
حي���ث تقوم تلك المصان���ع بتنفيذ كل ما يتعل���ق  بالعملية 
اإلنتاجي���ة للمالب���س بداي���ة من اختي���ار االقمش���ة وقصها 
وحياكته���ا وتجهزيها للبيع المباش���ر في مع���ارض ومتاجر 

السوق المستهدفة .
ونوه االس���تاذ الى ان نحو خمس���ين مصنعًا يعمل في القطاع 
لصالح الس���وق اإلسرائيلية ونحو 20 مصنعًا لصالح سوق الضفة 
الغربية إضافة إلى نحو خمس���ة عش���ر مصنعًا يعمل على تلبية 

احتياجات سوق غزة سيما من المالبس النسائية كالعباءات . 

وقال " الشركات اإلس���رائيلية ترغب بالتعامل مع مصانع غزة 
العتبارات عدة أهمها جودة االنت���اج وفي ذات الوقت انخفاض 
كلفت���ه بالمقارنة مع أجرة  مصانع الخياطة العاملة في الس���وق 
االس���رائيلية  وبالتال���ي س���اهم هذا االم���ر الى ح���د كبير في 
ع���ودة اعداد كبيرة من العمال للعم���ل وتمكين أصحاب العديد 
من المصان���ع المقفلة من إع���ادة تطوير مصانعه���م بما يلبي 
االحتياجات التي يطلبها تجار وش���ركات ومح���ال المالبس في 
س���وقي الضفة واس���رائيل سيما وأن الس���وق األخيرة تستحوذ 
على نحو 75% من مجمل ما تس���وقه المصانع خارج س���وق غزة " 
.وبين ان عدد العاملين في هذا القطاع يقدر حاليًا بنحو خمس���ة 
آالف عامل في حي���ن كان عدد العاملين قبل عام 2006 يزيد عن 
خمسة عش���ر ألف عامل حيث بدأ منذ فرض الحصار االسرائيلي 
على القطاع التراجع في عدد العاملين تدريجيًا الى ان استؤنفت 
في ش���هر أيلول العام الماضي عملية تسويق منتجات مصانع 

الخياطة في غزة  الى الضفة واسرائيل .
ون���وه الى ان االتح���اد قام خالل االش���هر األخي���رة الماضية 
بتدريب 54 شابًا وخمسة وعش���رين فتاة داخل مصانع الخياطة 

بأجر شهري تم تمويله من وكالة التنمية البلجيكية .
ولف���ت الى أنه عق���ب انتهاء فترة التدريب التي اس���تغرقت 
ثالثة شهور تم استيعاب الغالبية العظمى منهم لدى العديد 

من مصانع الخياطة التي عملت على تشغيل عشرات العمال .
وشدد االستاذ على أهمية العمل دعم قدرات مصانع الخياطة 
وتعزيز مهارات العاملين لديها ودعم الجهود الكفيلة بتطبيق 
سياس���ة إحالل الواردات وزيادة حصة منتجات مصانع الخياطة 

في السوق المحلية .

جامعة بيرزيت والشبكة الفلسطينية
  لإلقراض توقعان مذكرة تفاهم

الفلس���طينية لإلقراض والدور  والشبكة 
الفعال الذي تقوم به مؤسسات التمويل 
االقتصادي���ة  التنمي���ة  ف���ي  الصغي���ر 
المس���تدامة ومحارب���ة الفق���ر والبطالة، 
ودف���ع عجلة االقتصاد بنص���رة الضعفاء 
والفق���راء واعطائهم الفرصة المناس���بة 
إلظه���ار قدراتهم وامكانيتهم وش���حذ 

هممهم.
وقال سيسالم أن الشبكة الفلسطينية 

لإلق���راض وعب���ر هذه المذكرة س���تفتح 
المج���ال أم���ام طلب���ة وخريج���ي كليتي 
واإلدارة  والحق���وق  واالقتص���اد  األعمال 
العامة للتدريب في مكاتبها، وس���تعمل 
الش���بكة على تنظيم محاضرات وزيارات 
ترتبها  المقترضين  لمش���اريع  ميدانية 
الش���بكة للطلب���ة في مس���اقات محددة 
في كليتي األعم���ال واالقتصاد والحقوق 

واإلدارة العامة.

أبو حجلة وسيسالم يتبادالن المذكرة بعد توقيعها. 

بيرزيت  بير زيت-االيام: وقعت جامعة 
ممثلة برئيسها د. عبد اللطيف أبو حجلة، 
ممثلة  لإلقراض  الفلس���طينية  والشبكة 
برئي���س مجلس إدارتها عالء سيس���الم، 
امس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين 
الطرفين،  بحض���ور عميدة كلية األعمال 
واالقتصاد د. غريس خوري، وعميد كلية 
الحقوق واإلدارة العامة د. ياسر العموري 
ومس���اعد عميد كلي���ة األعم���ال د. عمر 

عمران.
ف���ي بداي���ة اللق���اء رحب  أب���و حجلة 
بالتع���اون بي���ن الجامعة والمؤسس���ات 
المحلية والوطنية، مؤك���دا على اهتمام 
الجامعة ف���ي تحقيق الفائ���دة لطلبتها 
وهيئتها األكاديمية، مبينًا أن االتفاقية 
البحثي في  بالواق���ع  للنهوض  تس���عى 
فلس���طين من دراس���ات وأبحاث وتقارير 
وإحص���اءات ذات عالق���ة بقطاع االقراض 
الصغي���ر، وتس���عى لتعزيز مس���تويات 
الوع���ي والثقافة المالية والتش���ريعات 

المرتبطة بها لدى الطلبة.
 وأثنى  أب���و حجلة على ال���دور الكبير 
الذي يلعبه قط���اع التمويل الصغير في 
الوص���ول الى الفئات المهمش���ة واألقل 
حظا في المجتمع الفلس���طيني، والعمل 
عل���ى تمكينه���ا اقتصادي���ا ليصبح���وا 
ناش���طين اقتصاديا مؤثري���ن في عجلة 

النمو لالقتصاد الفلسطيني.
م���ن جهته قدم سيس���الم نب���ذة عن 

"QLED 2018" من سامسونج.. نقلة 
نوعية إلى عصر التلفزيونات فائقة الذكاء  

لظه���ور  الطري���ق  مه���دت  أن  بع���د 
التلفزيونات الذكية، تدش���ن سامسونج 
عصرًا جدي���دًا للتلفزيونات فائقة الذكاء 

."QLED" مع أحدث تشكيالت أجهزة
بع���د 12 عامًا م���ن التميز ف���ي صناعة 
التلف���از، تمكنت سامس���ونج من تعزيز 
ريادته���ا في ه���ذا المج���ال عالميًا عبر 
تطوير مجموعة واس���عة م���ن االبتكارات 
والتقنيات الثوري���ة التي أعادت صياغة 

مفهوم تجربة المشاهدة التلفزيونية. 
ومن خالل التصاميم األنيقة والتطويرات 
التكنولوجية الهادفة إلى تحس���ين جودة 
الص���ورة والخصائ���ص الذكي���ة، حرص���ت 
الش���ركة على تعزيز تلفزيوناتها بميزات 

رائدة تفوق توقعات المستهلكين. 
ومن بين أبرز االبتكارات التي قدمتها 
سامس���ونج في عال���م التلفزي���ون، كان 
تطوير أجهزة التلف���از الذكية ألول مرة 
في العام 2008، والت���ي وضعت معايير 

جديدة لما يمكن أن يقدمه التلفزيون.
تلفزيونات سامس���ونج  أول���ى  ومثلت 
الذكية والدة عصر جديد ألجهزة التلفاز 
الت���ي تركز على ج���ودة المحتوى والتي 
بش���كل   USB باإلنترنت وأجهزة  تتصل 
سلس، ما يوفر للمستهلكين المزيد من 
التنوع والمرونة عب���ر تزويدهم بتجربة 

مستخدم سلسة ومبتكرة.
وقد ساهم ظهور التلفاز الذكي بتدشين 
عصر جديد م���ن التلفزيونات المتصلة؛ إال 
أن سامس���ونج حافظت عل���ى ريادتها في 
ه���ذا المجال وظل���ت في طليع���ة االبتكار، 
حيث قدمت باس���تمرار ميزات ذكية عززت 
من قدرات التلفزيون بشكل كبير. وتميزت 
أجهزة التلفاز الذكية األولى التي طورتها 
الش���ركة بمي���زات ثوري���ة مث���ل االتصال 
 USB الالس���لكي واي فاي ومنافذ االتصال
ومكتبات المحتوى المحملة مس���بقًا فضاًل 
ع���ن ق���درات اتص���ال الجه���از الخارجية. 
ومع مرور الوقت، أصبحت مش���اركة الصور 
ومقاط���ع الفيدي���و وتنزي���ل التطبيق���ات 
والمحتوى باإلضافة إلى االتصال الالسلكي 

مع األجهزة األخرى والوصول إلى المحتوى 
حس���ب الطلب جميعها قدرات رئيس���ية 
ألجهزة التلفاز الذكية من سامس���ونج. وما 
هو أكثر من ذل���ك، تتميز جميع إصدارات 
سامس���ونج من التلفزيونات الذكية بمزايا 
محس���نة في الص���وت والص���ورة، ما يتيح 
للمستخدمين االس���تمتاع بتفاصيل أكثر 

وضوحًا ودقة.
التلفزيونات  وخالل مراحل تطور ظاهرة 
الذكي���ة، واصلت سامس���ونج ريادتها عبر 
تطوير ابتكارات مس���تمرة ورؤية طموحة 
لوظائ���ف التلفزيون. ومن خ���الل تلفازها 
الجديد QLED 2018، تعيد الشركة صياغة 
ما يمكن للتلفزيون تقديمه للمش���اهدين 

عبر تقديم جهاز تلفاز فائق الذكاء. 
وتتميز تشكيلة سامسونج من أجهزة 
تلف���از "QLED 2018" بخصائص اتصال 
عدي���دة ت���م تصميمها لتعزي���ز تجربة 
المش���اهدة التلفزيونية بما ينسجم مع 

أسلوب حياة المستهلكين العصري. 
وم���ن بي���ن المزاي���ا التي يتف���رد بها 
تلفزي���ون سامس���ونج الجدي���د خاصية
Ambient Mode، وه���و أح���د الحل���ول 
للتلفزي���ون  تس���مح  الت���ي  الجدي���دة 
باالنس���جام بشكل كامل مع بيئة المنزل، 
المستخدمين  الخاصية  تزود هذه  حيث 
بمعلومات مفيدة على مدار اليوم - حتى 
عندما ال يكون التلفاز نشطًا أو مستخدمًا 
لمش���اهدة األفالم أو تش���غيل األلعاب. 

وباإلضاف���ة إل���ى العدي���د م���ن خيارات 
الع���رض، مثل الوق���ت والطقس والصور 
المزخرف���ة وتش���كيلة مجمع���ة لصورك 
الخاصة - يمكن أن تحاكي هذه الخاصية 
نمط الج���دار وراء التلفزيون لخلق تأثير 
بصري مدهش الندماج التلفزيون بشكل 
س���لس م���ع الجدار م���ن خلف���ه. وقد تم 
 ،SmartThings بتقني���ة  التلفاز  تعزيز 
وهي المنص���ة الخاصة بتقنيات إنترنت 
األشياء من سامسونج والتي توفر طريقة 
أبس���ط وأكث���ر ذكاء للتحك���م بالتلف���از 

ومزامنته مع األجهزة األخرى. 
المتميزة  االبت���كارات  م���ن  وبعد عقد 
ف���ي عالم التلفزيون���ات الذكية، تواصل 
سامس���ونج إضافة تقنيات جديدة غير 
مس���بوقة ألجهزة التلف���از الذكية التي 
تطورها. ومنذ تأسيس���ها عززت الشركة 
وريادتها في مج���ال تطوير  س���معتها 
منظومة ش���املة من التقنيات واألجهزة 
الفريدة واألولى من نوعها. واآلن، تعمل 
الش���ركة على نقل مفه���وم "الذكاء" إلى 
مستوى آخر عبر  تدشين عصر جديد من 
شاش���ات العرض فائقة الذكاء. وبفضل 
وظائ���ف االتص���ال ومس���تويات الراحة 
المحس���نة ف���ي أحدث تش���كيالتها من 
أجهزة التلفاز QLED، تعزز سامس���ونج 
تجربة المش���اهدة لتجعلها أكثر تفاعاًل 
وبس���اطة وذكاء لتوفير تجربة ترفيهية 

منزلية متكاملة للمستهلكين.

انخفاض مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 57ر%0
رام الل���ه – "األي���ام": أغلق المؤش���ر الرئي���س في بورصة 
فلس���طين، أمس، على انخفاض بنس���بة 57ر0%، في جلسة 
تم خاللها تداول 108ر366 س���هما، بقيمة 846ر926 دوالرا، 

نفذت عبر 179 عقدا.
وبلغ مؤش���ر القدس في نهاية الجلسة 18ر540، منخفضا 

11ر3 نقطة، أي بنسبة 57ر0% عن إغالق الجلسة السابقة.
وأوضحت البورصة، أنه لدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات 

المتداولة وعددها 16 شركة مع إغالقاتها السابقة، أظهرت 
أربع ش���ركات ارتفاعا في أس���عار أس���همها، بينما أظهرت 

خمس شركات انخفاضا في أسعار أسهمها.
ولفتت إلى أن الش���ركات األربع األوائل األكثر ارتفاعا في 
أسعار أس���همها، هي: الش���ركة الوطنية لصناعة الكرتون 
بنس���بة 71ر4%، والش���ركة الوطني���ة لصناع���ة األلمني���وم 
والبروفيالت "نابكو" بنسبة 66ر3%، وشركة التكافل للتأمين 

بنسبة 08ر1%، والبنك الوطني بنسبة 58ر%0.
وبينت أن الش���ركات الخمس األواخ���ر األكثر انخفاضا في 
أسعار أسهمها، هي: شركة دواجن فلسطين بنسبة 17ر4-%، 
والبنك اإلس���المي العربي بنسبة 18ر3-%، وشركة فلسطين 
للتنمية واالس���تثمار "باديكو" بنس���بة 99ر2-%، والش���ركة 
الفلس���طينية للكهرباء بنس���بة 99ر2-%، وبنك االس���تثمار 

بنسبة 79ر0-%.

بنك القدس و"القدس المفتوحة"
يطلقان برنامجًا تدريبيًا للطلبة

رام الل���ه - أطل���ق بنك الق���دس وبالتعاون م���ع جامعة 
القدس المفتوح���ة، برنامجًا تدريبيًا يس���تهدف الطلبة 
المتميزين في كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية التابعة 

لفرع الجامعة في رام الله والبيرة.
صم���م البرنامج التدريبي للتركيز عل���ى تدريب الطلبة 
الخريجين على تس���ويق الخدمات اإللكترونية للبنك من 

خالل الفروع والمكاتب. 
وس���يأتي التدريب على مرحلتين: س���تكون األولى في 
منطق���ة رام الله والبي���رة، والثانية في منطقة الش���مال 
والجنوب معًا، مع العلم أن الطلبة المتدربين سيخضعون 

إلى التقييم بهذه التجربة بعد )3( أشهر.
وتعقيبًا على هذه الش���راكة، قال الس���يد وليد التالوي 
مدي���ر دائرة القن���وات اإللكترونية في بن���ك القدس، إن 
هذه المبادرة جاءت من البنك ضمن خطته االستراتيجية 
لالستثمار بالقنوات اإللكترونية لما لها من نتائج مباشرة 
عل���ى جودة الخدمة. وق���ال إن مثل هذه البرامج تس���اعد 
الطلبة الخريجين على تأهيلهم لالنخراط في سوق العمل.
من جهتها، أكدت اآلنس���ة س���الم أبو عواد مديرة مركز 

التدريب في بنك القدس أن هذا التعاون س���يأخذ طابعًا 
تراكمي���ًا، ذل���ك أن اجتي���از المرحلة األولى م���ن تدريب 
الطلبة ووفقًا للتقييم العام يس���تهدف طلبة الكلية في 
الفروع والمحافظات األخ���رى، ما يعزز الفرص أمام الطلبة 

المميزين للحصول على وظائف في المجال البنكي.
فيما عّبر د. حس���ين حمايل مدير ف���رع جامعة القدس 
المفتوحة برام الله والبيرة عن ش���كره لبنك القدس على 
ه���ذه المبادرة، مؤكدًا أهمية التعاون مع هذا البنك الذي 
يعد من البنوك الوطنية الرائدة والمساهمة في االقتصاد 
الفلس���طيني. وأش���ار حمايل إلى أن تدري���ب الطلبة في 
مجال تسويق الخدمات اإللكترونية لبنك القدس سيكون 
بمنزل���ة طري���ق مختصرة له���ؤالء الطلب���ة للحصول على 

وظائف مالئمة تلبي طموحاتهم المستقبلية.
من الجدير ذكره ب���أن هذه المبادرات تأتي تأكيدًا على 
حرص بنك القدس على تفعيل رس���الته ودوره في خدمة 
المجتمع المحل���ي، وتنفيذه مجموعة م���ن برامج الرعاية 
والدعم لمختلف األنشطة التعليمية واإلبداعية، خصوصًا 

تلك التي تعنى بطلبة الجامعات.

12.3 مليار دوالر مبيعات 
األجانب باألسواق الناشئة في أيار 
لندن - رويترز: أظهرت بيانات معهد التمويل الدولي، امس، أن التراجع الحاد 

لألس���واق الناشئة الشهر الماضي ش���هد بيع األجانب سندات وأسهما بقيمة 

12.3 مليار دوالر.

وقال معهد التمويل الدولي إن التدفقات الخارجة انقس���مت بالتساوي بين 

أس���واق الدين واألسهم، بينما على مستوى المناطق كانت أكبر التحركات في 

آسيا بخروج ثمانية مليارات دوالر و4.7 مليار دوالر من إفريقيا والشرق األوسط 

مجتمعين.

وُس���جلت مبيعات في نهاية نيس���ان أيضا، ما يجعل هذه ثاني أطول عملية 

بيع في األسواق الناشئة في سجالت معهد التمويل الدولي.

وكان���ت المدة األط���ول بعد انتخاب الرئي���س األميركي دونال���د ترامب في 

تشرين الثاني من 2016.

ومازال���ت تدفقات المحافظ إيجابية منذ بداية العام عند نحو 46 مليار دوالر 

لكنها منخفضة بشكل كبير بالمقارنة مع المستوى المسجل في نفس الفترة 

من 2017 البالغ 134 مليار دوالر.

المكسيك تعتزم تقديم شكوى ضد رسوم
الصلب األميركية إلى منظمة التجارة  

مكسيكو سيتي - د ب ا: أعلنت الحكومة المكسيكية، امس، اعتزامها تقديم 

شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الرسوم التي قررت الواليات المتحدة 

فرضها عل���ى وارداتها من منتج���ات الصلب واأللمنيوم م���ن العديد من دول 

العالم بينها المكسيك.

وذكرت الحكومة في بيان "ردا على اإلجراءات التي فرضتها الواليات المتحدة 

على صادرات المكس���يك من الصلب واأللمنيوم، فإن دولتنا تعلن اعتزامها 

اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع".

كان���ت إدارة الرئي���س األميركي دونال���د ترامب قد أعفت ص���ادرات الصلب  

واأللمنيوم من المكس���يك وعدد آخ���ر من دول العالم منه���ا االتحاد األوروبي  

وكندا من هذه الرسوم مؤقتا قبل انتهاء اإلعفاء في أول الشهر الحالي.

تعتبر المكسيك الرسوم األميركية انتهاكا لقواعد منظمة التجارة العالمية 

واالتفاقية العامة للرسوم والتجارة )جات( الموقعة العام 1994.

ممثلو بنك القدس والقدس المفتوحة خالل بحث البرنامج.


