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"اإلحصاء" :انخفاض مؤشر غالء
المعيشة بـ %0.41في أيار الماضي
رام الله " -األي���ام" :ذكر الجهاز المرك���زي لإلحصاء ،أمس ،أن
الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين سجل انخفاضًا
مقداره  %0.41خالل أيار  2018مقارنة مع نيسان الماضي ،بواقع
 %0.94في قطاع غزة ،في حين س���جل الرقم القياس���ي ارتفاعًا
نس���بته  %0.31ف���ي الق���دس  ،*J1وبنس���بة  %0.22في الضفة
الغربية**.
وأوضح أن الس���بب الرئيس النخفاض األس���عار في فلسطين
يرجع بشكل أساس النخفاض أسعار الخضروات المجففة بمقدار
 ،%10.41وأس���عار الفواكه الطازجة بمقدار  ،%6.09وأسعار الغاز
بمقدار  ،%2.91وأس���عار الطحين بمق���دار  ،%1.81على الرغم من
ارتفاع أس���عار الدواجن الطازجة بنسبة  ،%5.03وأسعار البيض
بنسبة  ،%4.21وأس���عار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود
للمنازل بنس���بة  ،%2.94وأسعار األسماك الطازجة بنسبة ،%2.44
وأس���عار المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للسيارات
بنسبة .%1.72
وعند مقارنة األس���عار خ�ل�ال أيار  2018مع أيار  2017تش���ير
البيانات إلى انخفاض الرقم القياس���ي ألس���عار المستهلك في
فلس���طين بمقدار  ،%0.87بواقع  %2.89في قطاع غزة ،في حين
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك ارتفاعًا نسبته %0.76
في القدس  ،*J1وبنسبة  %0.40في الضفة الغربية**.
وبمقارنة البيانات لألش���هر الخمس���ة األولى من العام ،2018
سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين انخفاضًا
مقداره  %1.11مقارنة مع نفس الفترة من العام الس���ابق ،بواقع
 %1.95في قطاع غزة ،وبمقدار  %0.86في الضفة الغربية** ،في
حين س���جل الرقم القياسي ارتفاعًا نس���بته  %0.18في القدس
.*J1

الرقم القياسي على مستوى
المناطق الفلسطينية

وس���جل الرقم القياسي ألس���عار المس���تهلك في قطاع غزة
انخفاض���ًا مق���داره  %0.94خالل أي���ار  2018مقارنة مع نيس���ان
الماضي ،نتج هذا االنخفاض بصورة رئيسة عن انخفاض أسعار
الخضروات المجففة بمقدار  ،%20.76وأس���عار الفواكه الطازجة
بمقدار  ،%14.26وأسعار الس���جائر المستوردة بمقدار ،%11.00
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وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار  ،%5.61وأسعار الغاز بمقدار
 ،%3.09وأس���عار األرز بمقدار  ،%1.78وأس���عار الطحين بمقدار
 ،%1.50على الرغم من ارتفاع أس���عار الدواجن الطازجة بنس���بة
 ،%6.84وأس���عار األس���ماك الطازجة بنس���بة  ،%3.26وأس���عار
المحروقات الس���ائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة ،%4.24
وأس���عار المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للسيارات
بنسبة  ،%3.12وأسعار البيض بنسبة .%3.12
بينما سجل الرقم القياسي ألسعار المستهلك في القدس *J1
ارتفاعًا نس���بته  %0.31خالل أيار  2018مقارنة مع شهر نيسان
الماضي ،وذلك نتيجة الرتفاع أسعار الخضروات الطازجة بنسبة
 ،%11.59وأس���عار الدواجن الطازجة بنس���بة  ،%10.42وأس���عار
البيض بنسبة  ،%6.72وأس���عار الطحين بنسبة  ،%3.95وأسعار
األرز بنس���بة  ،%3.05وأسعار األس���ماك الطازجة بنسبة ،%2.74
عل���ى الرغم من انخفاض أس���عار الخض���روات المجففة بمقدار
 ،%11.00وأس���عار الغ���از بمق���دار  ،%5.71وأس���عار المحروقات
الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للمنازل بمقدار  ،%3.08وأسعار
المحروق���ات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للس���يارات بمقدار
.%1.64
كما س���جل الرقم القياس���ي ألسعار المس���تهلك في الضفة
الغربي���ة** ارتفاعًا نس���بته  %0.22خالل أي���ار  2018مقارنة مع
نيس���ان الماضي ،وذلك نتيجة الرتفاع أس���عار البيض بنس���بة
 ،%4.80وأس���عار الدواج���ن الطازجة بنس���بة  ،%3.84وأس���عار
المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للمنازل بنسبة ،%3.50
وأس���عار المحروقات الس���ائلة المس���تخدمة كوقود للسيارات
بنس���بة  ،%2.82وأس���عار الخض���روات الطازجة بنس���بة ،%1.55
وأس���عار الدرنيات بنسبة  ،%1.17على الرغم من انخفاض أسعار
الغاز بمقدار  ،%2.55وأس���عار الطحين بمقدار  ،%2.55وأس���عار
الفواكه الطازجة بمقدار .%2.08
*البيانات تش���مل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمه
االحتالل اإلسرائيلي إليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية عام
.1967
**البيانات ال تش���مل ذلك الجزء م���ن محافظة القدس ،والذي
ضم���ه االحتالل اإلس���رائيلي إلي���ه عنوة بعي���د احتالله للضفة
الغربية عام .1967

"صندوق التشغيل" وبنك فلسطين يوقعان اتفاقية
إلنشاء مشاريع صغيرة للخريجين والمتعطلين
رام الل���ه  -وفا :وقع الصندوق الفلس���طيني للتش���غيل
والحماي���ة االجتماعية ،وبنك فلس���طين ،أم���س ،في مقر
الصندوق بمدينة رام الله ،اتفاقية بخمسين مليون دوالر،
لتمويل إنش���اء المش���اريع الصغي���رة ومتناهية الصغر
للخريجين ،وللشباب المتعطلين عن العمل.
وتقض���ي االتفاقي���ة ،التي تأتي بالش���راكة مع وزارتي
العمل والمالية ،بالتزام بنك فلس���طين بتقديم خمسين
مليون دوالر على ش���كل قروض ميس���رة وبنس���بة فائدة
متدنية ،وفترة س���ماح للخريجين والش���باب الراغبين في
إنش���اء مشاريع تنموية ،بعد أن تتم دراستها وتقديمها
م���ن مكات���ب التش���غيل الموح���د لصندوق التش���غيل
المنتشرة في كافة المحافظات.
ووق���ع االتفاقية من جانب "صندوق التش���غيل" رئيس
مجل���س اإلدارة ،وزي���ر العمل مأمون أبو ش���هال ،وعن بنك
فلسطين المدير العام للبنك رشدي الغالييني ،وعن وزارة
المالية وكيل الوزارة فريد غنام.
وتتي���ح االتفاقي���ة ،التي ستس���تمر لس���نوات مقبلة،
لألشخاص المهتمين بإنشاء مشاريع إنتاجية ،بالحصول
على قروض ش���خصية من بنك فلسطين تصل إلى  15ألف
دوالر للقرض الواحد ،بعد أن تتم دراسة المشروع وتقديم
التسهيالت الالزمة من قبل شباك الخدمات الموحد التابع
لصندوق التشغيل الموجود في كافة المحافظات.
وف���ي كلمة خ�ل�ال حف���ل التوقي���ع ،قال أبو ش���هال إن
االتفاقية وطنية بامتياز ،وس���تتيح آلالف الشباب إنشاء
مش���اريع إنتاجية صغيرة ،ومتناهية الصغر في مختلف
محافظات الوطن ،التي بدورها ستسهم حتما في تخفيف
نسبة البطالة المرتفعة ،والتخفيف من غول االستيراد.
وأضاف أبو ش���هال إن إقام���ة المش���اريع المنتجة هي

الطريقة المثلى للتغلب على البطالة المرتفعة ،وتعكس
االستراتيجية الحكومية القاضية بمكافحتها.
وأوضح أن هذا المفهوم من العمل تمت تجربته في دول
متقدمة وأثب���ت نجاعته في رفع اقتصادها والقضاء على
ظاهرة البطالة ،مؤكدا ح���رص الرئيس ،ورئيس الحكومة
رامي الحمد الله على تقديم كافة أش���كال التس���هيالت،
للتخفيف من أثر مش���كلة البطالة ،وتش���غيل الخريجين،
والعاطلين عن العمل بشكل عام.
وبين أبو ش���هال أن المس���تفيد من المش���روع سيشعر
باالرتياح بس���بب نسبة الفائدة المتدنية التي لن تتجاوز
الخمسة بالمائة ،وفترة السماح تتراوح ما بين ستة أشهر
وسنة وغيرها من التسهيالت االئتمانية.
وأضاف إن الصندوق يس���تقبل مقترح���ات للتعاون من
قبل بن���وك وطنية أخ���رى ،وهي في ط���ور التطوير بغية
الوصول للهدف المنشود واالس���تراتيجي بتجنيد مليار
دوالر إلقامة ربع مليون مش���روع ،خالل الس���نوات القليلة
المقبلة.
وبي���ن وزير العم���ل أن الصندوق يه���دف أيضا إلدماج
األشخاص الخريجين الجدد في سوق العمل ،ونشر ثقافة
العمل الحر ،وتش���جيع اإلبداع ،واالبتكار لدى فئة الشباب،
إضافة إلى دعم ورفع مس���توى كفاءة المشاريع الصغيرة
والمتوسطة والريادية ،وتحفيز قيام المشروعات الناشئة
التي تعتمد على األفكار الخالقة.
كما ش���دد أبو ش���هال على أهمية تش���جيع اس���تخدام
التكنولوجي���ا الحديث���ة ف���ي المش���روعات الناش���ئة،
والمساهمة في استيعاب القوى العاملة المحلية ،وتوفير
فرص تش���غيلية للمتعطلين عن العم���ل ،وزيادة اإلنتاج
وتطوير وتحفيز النمو االقتصادي.

"اإلسالمي الفلسطيني" يدعم نساء
إلنتاج القطايف وتوزيعها في الخليل

ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 8ر%0
رام الل���ه – األي���ام  :أغل���ق المؤش���ر الرئيس ف���ي بورصة
فلس���طين ،أمس ،على ارتفاع بنس���بة 8ر ،%0في جلسة تم
خاللها ت���داول 422ر 479س���هما ،بقيم���ة 942ر094ر 1دوالرا،
نفذت عبر  186عقدا.
وبلغ مؤش���ر القدس في نهاية الجلس���ة 47ر ،547مرتفعا
37ر 4نقطة ،أي بنسبة 8ر %0عن إغالق الجلسة السابقة.

وأوضحت البورصة ،أنه لدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات
المتداولة وعددها  15ش���ركة مع إغالقاتها السابقة ،أظهرت
 10شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها ،بينما أظهرت شركة
واحدة انخفاضا في أسعار أسهمها.
ولفت���ت إلى أن الش���ركات الخمس األوائ���ل األكثر ارتفاعا
في أسعار أس���همها ،هي :شركة ترست العالمية للتأمين -

أبو شهال يبحث مع السفير
الصيني التعاون المشترك
رام الله  -األيام :التقى وزير العمل مأمون أبو ش���هال ،الس���فير الصيني قواه
واي بمكتبه برام الله ،حيث اس���تعرض معه الظروف التي تعيش���ها فلسطين
بشكل عام ،وقطاع العمل ونسب البطالة المرتفعة بشكل خاص.
وطلب أبو شهال االستفادة من التجربة الصينية الناجحة في محاربة البطالة،
فالصين تعتبر من أقل دول العالم من ناحية نسب البطالة ( ،)%3ما يؤشر على
نجاعة سياساتها في مكافحتها.
كما طلب من الجانب الصيني إنش���اء مركز تدريب مهني متخصص حس���ب
احتياجات س���وق العمل باس���تخدام التقنيات الصينية في التدريب ،وخاصة
في المهن التي تتطلب مهارات خاصة وتقنيات عالية.
من جانبه ،أكد الس���فير اهتمام الصين بالوضع الس���ائد في فلسطين ودعم
القضية الفلس���طينية في كاف���ة المحافل الدولية ،كما أعرب عن اس���تعداده
لبح���ث ه���ذه التفاصيل في اجتماع فن���ي يعقد الحقا يتم م���ن خالله ترجمة
االقتراحات والتصورات إلى برنامج عمل لتنفيذه بين الطرفين بما يخدم خطط
وسياسات وتطلعات وزارة العمل.

البدء بصرف تعويضات مالية للمزارعين
المتضررين من األحوال الجوية

جانب من توزيع القطايف على المصلين في الحرم اإلبراهيمي.

الخليل  -ضم���ن البرنامج المجتمع���ي المتكامل الذي نفذه
البنك اإلس�ل�امي الفلسطيني خالل ش���هر رمضان ،قام البنك
بتوزي���ع أكثر من  200كيلو من القطاي���ف في البلدة القديمة
في الخليل ورواد الحرم اإلبراهيمي الش���ريف ،تم إنتاجها من
قبل أكثر من  20س���يدة منتجة ويعانين من ظروف اجتماعية
خاصة.
وقال البن���ك :إنه تم توزيع القطايف على المصلين في الحرم
اإلبراهيم���ي وعلى األس���ر المتعففة في خلي���ل الرحمن ،وذلك
بهدف إدخال الفرح والسرور على نفوس الناس هناك ،الفتًا إلى
أنه تم شراء كافة مستلزمات المشروع من سوق البلدة القديمة،
بهدف دعم الحركة التجارية فيها.
وأكد البنك اإلس�ل�امي الفلسطيني أن فلس���فته فيما يتعلق
بمشاريع المساهمة المجتمعية تركز على االستدامة وترك اثر
إيجابي لدى المس���تفيدين وأصحاب العالقة مع المش���روع ،بما
يضمن تحقيق نتائج أفضل للتبرعات والهبات الممنوحة.

واعتبر البنك مشاركته في دعم فعاليات المجتمع المحلي في
مدينة الخليل وغيرها مساهمة واجبة تجاه المجتمع ،واستمرارًا
لنهج���ه في تلبي���ة احتياجات بيئته ،س���واء كان���ت إغاثية أو
تنموية ،مش���يرًا إلى أن سياس���ته في المس���ؤولية المجتمعية
تقوم على مالمسة احتياجات المجتمع والعمل على تلبيتها.
كما قام البنك ،خالل هذا الشهر الفضيل ،بدعم فعالية خاصة
بالموظفين في المستش���فى األهلي في الخلي���ل لصالح نقابة
العاملين في المستشفى بالتعاون مع نقابة التمريض.
وم���ن الجدير ذكره أن البنك اإلس�ل�امي الفلس���طيني كان قد
أعلن عن تخصيص الموازنة المرصودة لفعاليات مؤسس���ية في
رمض���ان لدعم أهالي قطاع غزة ،من خ�ل�ال تقديم وجبات إفطار
وقس���ائم وطرود غذائي���ة للعائالت األكثر احتياج���ًا ،إلى جانب
فعالي���ات أخرى في مختلف المحافظات ش���ملت تقديم وجبات
إفطار للعائالت المحتاجة ولدور رعاية كبار الس���ن ودور األيتام
والتطوع في التكايا.

رام الل���ه -وفا :أعلن رئيس مجل���س إدارة صن���دوق درء المخاطر والتأمينات
الزراعي���ة ،وزير الزراعة د.س���فيان س���لطان ،ام���س ،عن البدء بص���رف دفعة
تعويضات "مالية" للمزارعين المتضررين من األحوال الجوية الطبيعية ،وذلك
بقيمة نصف مليون شيقل ،في محافظات نابلس ،وجنين.
ب���دوره ،أكد رئي���س الصندوق ناصر الجاغوب في بي���ان صحافي ،أنه تم اول
من ام���س تحويل مبلغ  306آالف دوالر أميركي ،لصالح المزارعين المتضررين
من اعتداءات االحتالل اإلس���رائيلي في قطاع غزة ،للبدء بإنش���اء  81مش���روعًا
زراعيًا لصالح  81مزارعًا في بلدة بيت حانون ش���مال القطاع ،في سياق المرحلة
التجريبية األولى.
وأض���اف الجاغوب ،أن طواقم وزارة الزراعة والصن���دوق وبتمويل من االتحاد
األوروبي يقوموا بتنفيذ نحو  400مشروع زراعي ،بمبلغ  10ماليين يورو ونصف
الملي���ون ،بهدف تعزي���ز صمود المزارعي���ن على أراضيهم ف���ي المحافظات
الجنوبية.
وتابع" :هذه الدفعة السادسة للمزارعين المستفيدين من التعويض".
وسيتم استكمال صرف المزيد من الدفعات المالية للمزارعين المستفيدين
بعد عيد الفطر السعيد ،وفقا لإلمكانيات المالية للحكومة.
الجدي���ر ذك���ره ،أن ذل���ك يأتي في س���ياق "برنام���ج المس���اعدات الزراعية
للمحافظ���ات الجنوبية" والممول من اإلتحاد األوروب���ي ،والتي يقوم بتنفيذها
طواقم وزارة الزراعة وصندوق درء المخاطر.

فلسطين للتأمين بنس���بة 87ر ،%4وشركة المشرق للتأمين
بنس���بة 57ر ،%3والش���ركة العربية الفلسطينية لالستثمار
"أبيك" بنس���بة 82ر ،%1وش���ركة االتصاالت "بالتل" بنس���بة
60ر ،%1والشركة الفلسطينية للكهرباء بنسبة 54ر.%1
أما الش���ركة األكثر انخفاضا في أس���عار أسهمها ،فهي:
شركة سجائر القدس بنسبة 74ر.%-6

"بنك القدس" يسهم في إحياء روح
التآخي والتكافل في رمضان
رام الل���ه  -حرص���ًا منه عل���ى تعزيز
روح التآخ���ي والتكافل ف���ي المجتمع
الفلس���طيني خ�ل�ال ش���هر رمضان،
ّ
ق���دم "بنك الق���دس" دعم���ه للعديد
من المب���ادرات والفعاليات المتعلقة
بالعم���ل الخي���ري اإلنس���اني ،وذل���ك
ضمن التزام���ه بترك بصم���ة واضحة
وملموس���ة على جميع فئات المجتمع
الذي ينتمي إليه ،والوصول إلى جميع
أفراده في مختلف مواقعهم ،وحرصه
على إحداث فرق ملموس في حياتهم
ليكون دومًا الخيار المشرق أمامهم.
وق���دم "بن���ك الق���دس" دعمه في
توزي���ع ط���رود غذائية على األس���ر
المتعففة في المحافظات الجنوبية
"غ���زة " ،م���ن خ�ل�ال جمعي���ة عطاء
فلس���طين الخيري���ة ،س���عيًا من���ه
لتقدي���م الخي���ر والعطاء ف���ي أرجاء
الوط���ن ،وألنهم يحتاجون إلى رعاية
اس���تثنائية قدم بنك القدس تبرعه
الس���خي لجمعي���ة عتي���ل لرعاي���ة
المس���نين ف���ي طولكرم ،كما نش���ر
رسالة محبة ومودة من خالل تقديم
ط���رود غذائي���ة لجمعي���ة التضامن
الخيرية في نابلس.
ً
واس���تكماال لتعاون���ه الدائ���م مع
جمعي���ة حي���اة للعم���ل التنم���وي
والتطوع���ي في مدين���ة رام الله قام
بنك القدس بتقدي���م الدعم لحملة
األمل والخير  ،3التي تتمثل بتوزيع
الطرود الغذائية لألس���رة المستورة
في أي���ام ش���هر رمض���ان المبارك،
وإيمان���ًا منه برس���التها ق���دم بنك
الق���دس الدع���م لمب���ادرة المجلس
المحلي الشبابي في عنبتا المتمثلة
بتوزيع المياه والتم���ر على المارين
وق���ت اإلفط���ار باإلضافة إل���ى طرود
غذائية لألسر المتعففة.

ومساهمة في رس���م البهجة على
األطف���ال ذوي االحتياج���ات الخاصة
ق���دم بنك الق���دس مش���اركته في
اإلفطار الخيري الذي تقيمه جمعية
الياس���مين الخيري���ة لألطفال ذوي
االحتياج���ات الخاصة في مدينة رام
الله .وعلى نفس الصعيد ،شارك بنك
القدس باإلفطار الخيري الذي أقامته
جمعية روان لصعوب���ات التعلم في
مدينة البيرة وقدم تبرعه للجمعية.
كما قام بنك القدس بالمس���اهمة
في تكريم عم���ال الصحة في مدينة
رام الل���ه والبي���رة ،وذل���ك من خالل

الفعالي���ة التي نظمته���ا بلدية رام
الله خالل الشهر الفضيل.
يمض���ى بن���ك الق���دس بخطواته
الثابت���ة على طريق تعزي���ز التزامه
بمس���ؤوليته االجتماعية وتوس���يع
مظل���ة عطائ���ه ف���ي ه���ذا الجانب،
والتي تحفظ للبنك ريادته كشريك
مجتمع���ي داعم لتحقي���ق التنمية
الش���املة في أرجاء فلسطين ،إيمانًا
من���ه بالواجب الوطني لخدمة الوطن،
والت���ي تعد انعكاس���ًا لرؤي���ة إدارة
البنك وش���عارها المؤسس���ي "بنك
القدس بنك الوطن والمواطن".

األمم المتحدة :تفاقم أزمة
الغذاء في منطقة الساحل األفريقي
ّ
األمم المتحدة  -أ ف ب :حذر مسؤول الشؤون اإلنسانية والمساعدات الطارئة
ف���ي األمم المتح���دة ،أمس ،من تفاق���م األزمة الغذائية في منطقة الس���احل
األفريقي والتي رفعت معدالت س���وء التغذية إلى أعلى مستوياتها منذ العام
.2012
وقال مارك لوكوك إن نحو  6ماليين شخص يكافحون لتأمين الغذاء ألنفسهم
في بوركينا فاس���و وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال ،مشيرا إلى أنه
في هذه الدول يعاني  1,6مليون طفل من نقص حاد في التغذية.
وأضاف في بي���ان إن "مخزونات الغذاء لماليين األش���خاص نفدت .العائالت
ّ
تخفض عدد الوجبات وتس���حب األطفال من المدارس وتهمل العناية الطبية
الالزمة من أجل توفير المال لشراء الطعام".
وازدادت مع���دالت النقص الحاد في التغذية في الدول الس���ت بنس���بة 50
بالمئ���ة منذ العام الماض���ي ،كما أن طفال واحدا من كل س���تة أطفال في هذه
الدول يحتاج إلى العناية الطبية ،وفق لوكوك.
ّ
ّ
ومنسق اإلغاثة الطارئة من أنه
وحذر وكيل األمين العام للش���ؤون اإلنسانية
مع اقتراب موس���م القحط فإن عدد األش���خاص الذين سيكونون في حاجة إلى
الغذاء سيصل إلى  6,5مليون إنسان.
وتوجه إلى المانحين للمساهمة في دعم جهود اإلغاثة في المنطقة من أجل
ّ
"تجنب األسوأ".

