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مؤشر القدس يسجل انخفاضا جديدا نسبته 0,10 %
رام اهللا - الحيــاة االقتصادية - ســجل المؤشــر الرئيســي 
لبورصة فلســطين أمس انخفاضــا مقداره 0,54 نقطة اي 

ما نسبته 0,10 % وسط تداوالت ضعيفة.
فقد بلغت قيمة أحجام التداول 425261 دوالرا وعدد األسهم 

المتداولة 284192 سهما نفذت من خالل 113 عقدا.
وتأثر مؤشــر القدس بتراجع ثالثــة قطاعات هي: الخدمات 
بنســبة الماليــة  والخدمــات  والبنــوك   ،% 0,40 بنســبة 

0,11 %، والصناعــة بنســبة 0,03 %، فيمــا صعــد قطاعــا 

االستثمار والتأمين بنسبة 0,59 %و0,30 % على التوالي.
وانخفضت اسعار اسهم 8 شركات من أصل 20 شركة جرى 
التداول على أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 7 شركات، 

واستقرت أسهم 5 شركات اخرى.
وجاءت الشركات األكثر انخفاضا على النحو اآلتي: الوطنية 
لصناعــة الكرتون بنســبة 3,88 %، والمجموعــة األهلية 
للتأمين بنســبة 2,38 %، وفلســطين لالســتثمار العقاري 
«بريكو» بنســبة 2,13 %، ومطاحن القمح الذهبي بنسبة 

1,33 %، وموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت بنسبة 
.% 1,16

أما الشــركات األكثــر ارتفاعا فقد جاءت علــى النحو اآلتي: 
التكافــل الفلســطينية للتأمين بنســبة 4,65 %، والوطنية 
لصناعــة األلمنيوم والبرويفالت «نابكو» بنســبة 4,11 %، 
والعربية الفلســطينية لالستثمار «ايبيك» بنسبة 1,75 %، 
والفلسطينية لالستثمار واإلنماء بنسبة 1,47 %، وفلسطين 

للتنمية واالستثمار «باديكو» بنسبة 0,76 %.

وزير االشغال يبحث مع نظيره االردني سبل 
التعاون في مجال تطوير البنية التحتية 

رام اهللا - الحياة االقتصادية - قال وزير األشغال 
العامة و االســكان د . مفيد الحســاينة امس أن 
وزارته تسعى لعقد شــراكات فعالة مع الجانب 
االردنــي في مجــال تطوير البنيــة التحتية ، لما 
يملكونــه من خبرة  و باع طويل في تطوير هذا 
القطاع.  جاء ذلك خالل اســتقباله وزير األشغال 
العامة االردني يحيى الكســبي في مقر الوزارة 
فــي رام اهللا ، حيــث ينفذ الكســبي جولته في 
االراضي الفلسطينية بهدف تحقيق التعاون في 

قطاع البنية التحتية.
وقال الحساينة أن االردن قطعت شوطاً طويالً في 
مجــال تطوير قطاع البنية التحتية ، مؤكداً على 
أهميــة التعاون معهم واالســتفادة من الخبرات 
المتراكمة النشاء بنية تحتية ذات مستوى رفيع 

، تساهم في تطوير الحياة االقتصادية و تسهيل 
حياة المواطنين .

من جهتــه قال الكســبي أنه يثمن الشــراكة و 
التعاون مع الجانب الفلســطيني لتبادل الخبرات 
فــي األمور المشــتركة ، مؤكــداً أن االردن على 
أتم األســتعداد كما كانت دوماً ألن تقف بجانب 
الفلسطينيين في كافة المجاالت ، مضيفاً بذات 
الوقت أن الجانب الفلسطيني حقق نجاحاً ملحوظاً 
في مجال تطوير شبكة الطرق و االرتقاء بها الى 

مستويات مرتفعة .
يذكر أن وزير األشغال االردني ينفذ جولة سيزور 
من خاللها عدة محافظات و االطالع على مشاريع 
البنية التحتية فيها، و عقد لقاءات استشارية مع 

عدد من المؤسسات الرسمية و األهلية . 

«القدس المفتوحة» في بيت لحم ووزارة 
السياحة واآلثار توقعان اتفاقية تعاون

بيت لحم - الحياة االقتصادية 
- وقع فــرع جامعة القدس 
المفتوحــة في بيــت لحم، 
واآلثــار،  الســياحة  ووزارة 
اتفاقية تعاون بينهما لطرح 
بكالوريــوس  ) تخصــص 
لســياحية  ا رة  إلدا ا فــي 
وذلك  الجديد،  والفندقيــة) 
في ضــوء الرغبة المتبادلة 
بيــن الطرفين واهتمامهما 
قطــاع  بدعــم  المشــترك 
السياحة الفلسطيني، ورفد 
هــذا القطــاع بالخريجيــن 
المؤهليــن القادريــن على 
تلبية احتياجات هذا القطاع 
الذي  الحيــوي  االقتصــادي 
الجوهرية  الروافد  من  يعد 
الفلســطيني،  لالقتصــاد 
وإيماناً من الجامعة والوزارة 
لتحقيق  التعــاون  بضرورة 
هــذه األهــداف، وانطالقــاً 
المجتمعية  المسؤولية  من 
ودورهما  والوزارة  للجامعة 

التنموي الريادي.
حضر التوقيــع وكيل وزارة 
الســياحة واآلثار أ. علي أبو 
ســرور، ومدير فرع جامعة 
المفتوحة في بيت  القدس 
لحم د. علــي صالح، وعدد 
العاميــن  المديريــن  مــن 

في وزارة الســياحة، وعدد 
األكاديمية  الهيئتيــن  مــن 
واإلدارية في جامعة القدس 

المفتوحة/ فرع بيت لحم.
وقع االتفاقية عن «القدس 
المفتوحــة» مدير فرع بيت 
لحم د. علي صالح نيابة عن 
رئيس الجامعة أ. د. يونس 
عمرو، وعــن معالي وزيرة 
السياحة واآلثار السيدة روال 
معايعة وكيل الوزارة السيد 

علي أبو سرور.
وفــي بدايــة اللقــاء، رحب 
أ. أبو ســرور بوفــد جامعة 
باســم  المفتوحة  القــدس 
الســياحة  وزيــرة  معالــي 
واآلثــار روال معايعة، معبراً 
عن فخــره بجامعة القدس 
المفتوحة وإنجازاتها وتميز 
خريجيها، مؤكداً أن نظامها 
المفتوح ســاعد العديد من 
أفراد الشــعب الفلسطيني 
لاللتحــاق بهــا والجمع بين 

الدراسة والعمل.
وأشار أ. أبو سرور إلى ضرورة 
انتشــار تخصص الســياحة 
وإعداد خريجين مميزين في 
هــذا المجال، مؤكــداً توفير 
الوزارة فرص تدريب لطلبة 
هــذا التخصــص، موضحــاً 

أن ذلــك ضمن خطــة وزارة 
السياحة واآلثار لنشر تعليم 

السياحة.
ونقل د. صالح تحيات رئيس 
الجامعــة أ. د. يونس عمرو 
طاقــم  شــاكراً  للحضــور، 
الوزارة الذين أســهموا في 
إعداد هذه االتفاقية، مشيراً 
التخصــص  هــذا  أن  إلــى 
الجديــد (بكالوريــوس في 
اإلدارة السياحية والفندقية) 
القدس  جامعة  به  ستنفرد 
د.  وتطــرق  المفتوحــة. 
صــالح إلــى تميــز خريجي 
الجامعة وخبرتهم، مشــيراً 
إلــى خريجــة الجامعة التي 
حصلت علــى أفضل معلم 
فــي العالــم الخريجة حنان 

الحروب.
وأشــار د. صــالح إلى إعداد 
متطــورة  تعليميــة  خطــة 
ومقررات مناسبة بالتعاون 
مع الشــركاء، ليكون هناك 
علــى  قــادرون  خريجــون 
العمــل بتميز، مبــرزاً تلك 
المنح التي تقدمها الجامعة 
للطلبة للمضي في رسالة 
الشــهيد أبــو عمــار أن «ال 
يحــرم أحــد مــن التعليــم 

لسبب مادي».

تعيين الدكتور بالل فالح
 مديرا للبحوث في «ماس»

رام اهللا - الحياة االقتصادية - وافق مجلس أمناء معهد أبحاث 
السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) على توصية د. نبيل 
قســيس، مدير عام المعهد، بتعيين الدكتور بالل فالح مديراً 
للبحوث بعد شغور هذا المنصب لفترة من الزمن. كما تم تجديد 
تعيين رجا الخالدي منسقاً للبحوث في المعهد مع التركيز على 
األنشطة واألبحاث ذات البعد الدولي. والجدير بالذكر أن د. فالح 
عمل محاضراً لعدة سنوات في جامعة بولتكنك فلسطين، كما 
عمل مستشاراً اقتصادياً لعدد من المؤسسات المحلية والدولية 
وله العديد من المقاالت العلمية والدراسات في مجال االقتصاد 
اإلقليمــي، اقتصــاد العمــل، والتأثيــرات االقتصادية لالحتالل 
اإلسرائيلي على االقتصاد الفلسطيني. يذكر أن د. فالح يحمل 
شهادة الدكتوراة في االقتصاد من جامعة ساسكا تشوان – كندا.

األول من نوعه في فلسطين

العمل الزراعي يطلق فعاليات مخيم 
التوجيه المهني الزراعي والحرفي 

رام اهللا - الحياة االقتصادية - أطلق اتحاد لجان العمل الزراعي ومن 
خالل حفل نظمه في مدينة الخليل، فعاليات مخيم التوجيه المهني 
الزراعي والحرفي األول من نوعه في فلســطين والذي يهدف إلى 
دمج التعليم المهني الحرفي بالتعليم المهني الزراعي، وإنتاج فئة 
من الشــباب تمتلك خبرات ومهارات في الحرف المهنية الصناعية 
والزراعية في نفس الوقت. ويشارك في المخيم الذي سيمتد إلى 
15 يــوم، 22 مســتفيداً مــن اإلناث والذكور الذيــن تم اختيارهم 
من مخيمي الفوار والعروب ومنطقة المحاور التي يســيطر عليها 
االحتالل في محافظة الخليل، وقد تمت عملية االختيار للمستفيدين 
بالتعاون مع اللجان الشــعبية في المخيمات بعدما تم اإلعالن عن 
المشــروع لمدة شــهر. ويأتي هذا المخيم ضمن مشــروع «تعزيز 
وتطوير قدرة الشــباب غير المتعلمين لتحديد واختيار المستقبل 
المهني من خالل رفع الوعي بالعمل المهني والزراعي» والذي ينفذ 
من قبل مؤسسة اتحاد لجان العمل الزراعي ضمن برنامج «تعزيز 
 ،GIZ التعليم والتدريب المهني والتقني والتشغيل» والذي تنفذه
بالنيابة عن وزارة التنمية والتعاون اإلقتصادي والفدرالية األلمانية 

بالشراكة مع وزارة العمل ووزارة الزراعة الفلسطينية.
وشارك في إطالق فعاليات مخيم التوجيه المهني مدير دائرة العمل 
فــي الخليل أ. علي، ومدير مكتب التشــغيل في الخليل م. جيهان 
الدحنــوس، ومدير عام مديرية زراعة دورا م. ســماح أبو هيكل، 
ومديــر مكتب اتحاد لجان العمل الزراعي في الخليل م. دعاء زايد 
ومركــز تدريب مهني الخليل ومركز تدريب مهني حلحول ومركز 
تدريــب مهني يطا ومديــر مركز تدريب مهني جاالكســي أ. دياال 
الشــريف ومديــر مركز تدريب مهني صائب الناظــر أ. فرج الرازم 
ومدير المشــروع م. عمر الطيطي ومشــرف التوجيه المهني في 
مدرســة العروب الثانوية الزراعية أ. رشــيد عرار، والمســتفيدين 
من المشــروع. وشمل حفل االطالق العديد من العروض المرئية 
والوثائقية لتعريف المســتفيدين بأقسام مراكز التدريب المهني 
والتخصصــات التــي سيشــملها التدريب ومعلومــات مختلفة عن 
مختلــف التخصصات المهنية والزراعية. وســيمتد مخيم التوجيه 
المهني الى 15 يوم يضم في فعالياته العديد من المحاضرات التي 
تتعلق بالتوجيه المهني وتحديد الميول المهني الحرفي والزراعي، 
باإلضافة إلى تنفيذ مااليقل عن 13 زيارة ميدانية لتشمل مراكز 

التدريب المهني ومختلف القطاعات الزراعية اإلنتاجية.
واختتــم الحفل بتوجيه اتحاد لجان العمل الزراعي الشــكر لكافة 
المؤسســات التــي شــاركت في فعاليــات مخيم التوجيــه المهني 
والزراعي على ماقدموه من معلومات وأنشــطة تهدف إلى تعزيز 
العمل المهني والزراعي للمستفيدين من البرنامح، ومساهمتهم 

الحقيقية بهدف إنجاح المخيم.

محافظ سلطة النقد يطلع مسؤوال سويسريا 
على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني

رام اهللا - وفــا - أطلــع نائب محافظ ســلطة النقد رياض 
أبو شــحادة، امــس، وزير الدولة للشــؤون المالية الدولية 
السويســري يــورغ غاســر، على متانــة وســالمة الجهاز 
المصرفي الفلسطيني، والجهود التي تبذلها سلطة النقد 
من أجــل تطويره وتحقيق االســتقرار والشــمول المالي 

وااللتزام باألسس والمعايير المصرفية الدولية.
جاء ذلك خالل اســتقبال أبو شــحادة، ممثــال عن محافظ 
ســلطة النقد عزام الشــوا، الوزير السويســري، في مقر 
ســلطة النقد، يرافقه ممثل االتحاد السويســري في رام 
اهللا جوليــان ثوفي، ورئيس جمعية البنوك السويســرية 

هيربيرت شيدت.
وهدفــت الزيــارة إلى مناقشــة األمــور المتعلقــة بمجال 
التكنولوجيــا الماليــة Fintech والبيئــة الــالزم توفيرها 

لتطويرها.
وأشــار أبو شــحادة إلى الخطوات التي تعمل عليها سلطة 
النقد لتطوير نظام خدمات الدفع في فلســطين، وأهمها 
اعتمــاد االســتراتيجية الوطنية لطرق الدفــع االلكترونية 
مــن قبــل مجلس الوزراء، التي تشــمل طــرق الدفع عبر 
«الموبايل» والمقاصة اإللكترونية، وكذلك تطوير القدرات 
الفنيــة للموظفين في مجال التكنولوجيا المالية، وفرص 
وإمكانيات االســتخدام crypto currencies وفق القوانين 

النافذة في فلسطين.
بــدوره، اســتعرض الوزيــر السويســري تجربــة بــالده 
واإلجراءات التــي اتخذتها الدولة لتطوير خدماتها المالية، 

.Fintech خاصة في مجال
وأشــاد بســلطة النقد والقطاع المصرفي الفلسطيني، 
باعتبــاره ركيــزة أساســية للتنميــة االقتصاديــة فــي 
فلســطين، مبديــا ترحيبــه بتطوير العالقة مع ســلطة 

النقد الفلسطينية.
كما أبدى االســتعداد لتزويد ســلطة النقد بالمســاعدة 
الفنيــة في مجال التكنولوجيا الماليــة Fintech لتعزيز 
قــدرات الموظفيــن في هــذا المجال، من خــالل خبراء 

متخصصين.

الصين لن تكتفي بموقف دفاعي في الحرب التجارية
بكين - رويترز - حذرت صحيفة جلوبال تايمز واســعة االنتشــار التي يصدرها 
الحزب الشيوعي الصيني الحاكم من أن بكين لن تكتفي باتخاذ موقف دفاعي 
في الحرب التجارية المتصاعدة مع الواليات المتحدة وذلك وســط توقعات بأن 
يعلن الرئيس األمريكي دونالد ترامب عن رســوم جديدة على منتجات صينية 
بقيمة 200 مليار دوالر في وقت الحق.وفرضت الواليات المتحدة والصين بالفعل 
رسوما على منتجات بقيمة 50 مليار دوالر لبعضهما البعض، في تصعيد لنزاع 

أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية خالل األشهر القليلة الماضية.

ارامكو تنوي إنفاق أكثر من 133 مليار دوالر على أنشطة الحفر في 10 سنوات
دبي - رويترز - قال مسؤول تنفيذي كبير في أرامكو السعودية امس إن 
شركة النفط الحكومية العمالقة ستنفق أكثر من 500 مليار ريال (133 
مليار دوالر) على أنشــطة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز خالل «العقد 
القادم».وقــال محمد القحطاني، النائب األعلى للرئيس للتنقيب واإلنتاج 
في أرامكو، في بيان  « ســننفق أكثر مــن نصف تريليون ريال في أعمال 
الحفــر والتنقيب والخدمات المرتبطة بها خالل العقد القادم» تمشــيا مع 

أهداف رؤية المملكة 2030.


