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المشاركون في اللقاء.

"خضوري" و"اإلغاثة الزراعية" تبحثان تعزيز
التعاون في دعم برنامج األعمال الزراعية الربحية
رام الله " -األيام" :بحث رئيس جامعة فلسطين التقنية
خض���وري د .ن���ور الدي���ن أبو ال���رب ،ومدير ع���ام اإلغاثة
الزراعية د .هاش���م براهمة ،س���بل تعزي���ز العالقة ودعم
برامج الماجستير واألعمال الزراعية الربحية في الجامعة،
بحض���ور مدير اإلغاثة في طولكرم د .عاهد زنابيط ،ومدير
دائرة البرامج والمشاريع عزت زيدان ،والمهندس الزراعي
عدي العكر ،ومساعد الرئيس لش���ؤون التعاون الدولي د.
ضرار عليان ومس���اعد الرئيس لش���ؤون الفروع د .تحسين
س���ياعرة ،وعميد كلية علوم وتكنولوجيا الزراعية د .يامن
حم���دان ،وعميدة التخطي���ط والتطوي���ر د .مكرم عباس،
ومدير وحدة العالقات العامة واإلعالم عزمي صالح.
وأكد أبو ال���رب عمق العالقة والش���راكة الحقيقية بين
الطرفين ،ودورها في تطوير القطاع الزراعي في فلسطين،
وخدمة العملية التعليمي���ة ،من خالل نقل خبرات عملية
إلى الطلبة ،وصور من واقع القطاع الزراعي ،التي تس���هم
ف���ي تخريج طلبة مؤهلي���ن لخلق فرص عم���ل ،ومدركين
لمتطلبات الواقع الزراعي ،مش���يرًا إلى استعداد الجامعة
للتعاون مع اإلغاثة وفق التسهيالت واإلمكانيات المتاحة
كافة ،بما يخدم المجتمع.
من جهته ،أشاد حمدان بدعم اإلغاثة الزراعية للعملية
التعليمية ،من خالل الورش المختلفة والزيارات الميدانية
التي نفذت بالتعاون بي���ن الطرفين ،لنقل خبرات اإلغاثة
للطلب���ة ،إضاف���ة إلى المزيد م���ن المؤتمرات واألنش���طة

المشتركة المنوي عقدها في المستقبل ،موضحًا ان زيارة
الي���وم تهدف إلى بحث أمور تس���يير برنامج ماجس���تير
األعم���ال الزراعية الربحية ،الذي اعتمدته الجامعة مؤخرًا،
وس���بل دعم الطلبة خالل فترة الدراس���ة وبع���د التخرج،
لتقديم مش���اريع ربحية ناجحة ،وذلك نظرًا لقرب اإلغاثة
الزراعي���ة من المزارع ومعرفته���ا باالحتياجات الحقيقية
للمجتمع الفلسطيني.
بدوره ،أوضح براهمة أن عمق العالقة بين اإلغاثة الزراعية
والجامع���ة الهادفة إلى تعزيز برامج الدراس���ات الزراعية
في الجامعة وتطوير الكوادر البش���رية المتخصصة ،ينبع
من أسبقية المؤسس���تين في العمل في المجال الزراعي،
مثمنًا دور الجامعة في تنش���ئة الفكر الزراعي ،واالهتمام
به���ذا القطاع في الوطن ومحافظة طولكرم خاصة ،وريادة
العم���ل األكاديمي في هذا المج���ال ،باإلضافة إلى عملها
ال���دؤوب وتعاونه���ا مع اإلغاث���ة الزراعية ومس���اهمتها
الفاعل���ة في إنجاح مختلف األنش���طة والفعاليات ،مؤكدًا
اس���تعداد اإلغاثة لمد يد التعاون مع الجامعة وتس���خير
إمكانياتها وخبراتها كافة لخدمة الجامعة وطلبتها.
كما تم خالل اللقاء بحث س���بل تنفيذ اتفاقية التعاون
الموقع���ة س���ابقًا بين الطرفين ،وس���بل تطويره ،ورس���م
خطوات عملي���ة واضحة للتعاون ف���ي المجال األكاديمي
والعمل���ي وتبادل الخب���رات والمنفعة بي���ن الطرفين من
اإلمكانيات المادية والكادر البشري.

فلسطين تشارك في دبي بمؤتمر
المندوبين المفوضين لالتصاالت 2018
رام الل���ه " -وفا" :قال وكيل وزارة االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات س���ليمان زهيري "إن فلس���طين ناضلت كثيرًا
من أجل تش���غيل خدمات الجيل الثالث ،بسبب المعيقات
اإلس���رائيلية ،وتب���ذل جه���ودا كبيرة في س���بيل ادخال
المعدات ،واألجهزة الخاصة ببناء أنظمة اتصاالت حديثة،
ومتط���ورة ،ورفع القي���ود االس���رائيلية والمعيقات التي
تحول دون تطور هذا القطاع".
ج���اء ذل���ك خالل مش���اركته عل���ى رأس وفد م���ن وزارة
االتص���االت وتكنولوجيا المعلومات في مؤتمر المندوبين
المفوضي���ن لالتصاالت  ،2018المنعق���د في مدينة دبي،
خالل الفترة بين  10 - 29إلى .2018/11/16
وأك���د زهيري أن���ه وبالرغم من الضغوط التي مارس���ها
االتحاد الدولي لالتصاالت والمجتمع الدولي فإن إسرائيل
لم ت���ف بالتزاماتها وال باالتفاقيات الدولية ،حيث ال يزال
قط���اع غزة محروما م���ن خدمات الجيل الثال���ث والتي تم
االحتفال بها في الضفة الغربية بعد مطالبات اس���تمرت
عشر سنوات.
وتحدث عما اس���تطاعت فلس���طين إنجازه رغم االحتالل
والحص���ار ،وأن���ه بجه���د أبنائه���ا وبناتها وبمس���اعدة

كريمة من الدول العربية الش���قيقة ،وال���دول الصديقة،
والمؤسس���ات المتخصصة :كاالتحاد الدولي لالتصاالت،
وتحديدا المكت���ب اإلقليمي العربي ف���ي القاهرة ،حيث
حققت العديد م���ن اإلنجازات في مج���االت مختلفة أدت
إلى ارتفاع ملحوظ في انتش���ار خدمات النطاق العريض،
وإط�ل�اق خدمات الحكوم���ة االلكتروني���ة ،وتطوير البيئة
القانوني���ة بإص���دار قانون���ي المعام�ل�ات االلكترونية،
والجرائم الس���برانية ،ودعم مش���اريع االبتكار ،والريادة،
واإلبداع ،من خالل تبني حزم حوافز تش���جيعية أطلقتها
هيئة تشجيع االستثمار الفلسطينية.
وأضاف :إن الش���عب الفلس���طيني يعان���ي من الحصار
الجائر ،واالس���تيالء عل���ى موارده الطبيعي���ة – كنطاقات
الطي���ف الترددي  -والتي تم توظيفها لصالح المش���روع
االس���تيطاني العنص���ري ،موضحا أن ش���عبنا محروم من
استخدام الطيف الترددي لبناء شبكات اتصاالت حديثة،
في الوق���ت الذي تعمل القوة القائمة باالحتالل على دعم
الشركات اإلسرائيلية الخليوية ،لتغطية كافة التجمعات
السكانية الفلسطينية بطريقة غير قانونية وتخالف كل
االتفاقيات الموقعة.

"االقتصاد الوطني" تصدر الدليل اإلرشادي لفوائد
تسجيل وترخيص المشاريع الصغيرة والمتوسطة
رام الله  -وفا :أصدرت وزارة االقتصاد الوطني ،بالتعاون
مع اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية ،وبتمويل
من مش���روع تطوير األس���واق الفلس���طينية (،)PMDP
الدلي���ل اإلرش���ادي لفوائد وميزات تس���جيل وترخيص
المشاريع الصغيرة والمتوسطة (األفراد والشركات).
وبين���ت "االقتص���اد الوطن���ي" ،في بيان له���ا ،أمس،
أهمية هذا الدليل الذي تم إعداده الس���تخدام أصحاب
المش���اريع الصغيرة والمتوسطة سواء المسجلة أو غير
المس���جلة ،حيث يهدف إلى تقدي���م كافة المعلومات
وزيادة الوعي حول اإلجراءات الخاصة بميزات التسجيل
والترخيص.

وأكدت الوزارة أن تطوير هذا الدليل يأتي انس���جامًا
مع رؤية ال���وزارة وإعطاء المنش���آت الصغي���رة أولوية
خاصة باعتبارها محركًا أساسيًا للنمو االقتصادي ،وأداة
م���ن أدوات التنمي���ة االقتصادي���ة واالجتماعية ،نظرًا
لتنوعها ،ومس���اهمتها في خلق فرص عمل ،باإلضافة
إلى مساهمتها في تغطية احتياجات السوق المحلية.
وأوضح���ت الوزارة أنه يمكن االط�ل�اع على هذا الدليل
عبر الموقع اإللكتروني لوزارة االقتصاد الوطني www.
 ،mne.gov.psأو من خالل التوج���ه إلى مكاتب الوزارة
الفرعي���ة ف���ي المحافظ���ات والحصول على النس���خة
المطبوعة.

تأكيد أهمية تفعيل مذكرة التفاهم
بين "اتحاد المزارعين" ونظيره األردني
رام الله " -األيام" :أكد اتحاد المزارعين الفلس���طينيين واتحاد
مزارع���ي وادي االردن ،أهمي���ة المضي قدمًا ف���ي تفعيل مذكرة
التفاهم والتعاون اإلستراتيجي الموقعة بين الطرفين ،مؤكدين
ضرورة تفعي���ل دور الرقابة على المنتوج���ات الزراعية ،وتفعيل
الش���ركة الزراعية للتبادل الزراعي بي���ن البلدين ،كضرورة ملحة
في هذا الوقت ،وذلك بالتعاون والشراكة بين االتحادين والقطاع
الخاص الفلسطيني واألردني.
جاء ذلك خ�ل�ال لقاء بي���ن الطرفين ضم رئي���س االتحاد رأفت
خندقج���ي ،ومدير االتحاد عباس ملحم ،ع���ن اتحاد مزارعي وادي
االردن رئي���س االتحاد عدنان الخدام ،وعض���و المكتب التنفيذي
عاهد الشوبكي.
واتف���ق الطرفان عل���ى الب���دء بالعمل فورا على تش���كيل هذه
الشراكة بعد التشاور مع القطاع الخاص في البلدين استنادًا إلى
الرزنامة الزراعية في كل بلد.
وتأتي هذه االتفاقية من أجل مساعدة المزارعين على تسويق
منتوجاته���م ،والحد من عمليات تهريب المنتوجات الزراعية من
المستوطنات.

"االقتصاد الوطني" 1.1 :مليون
شيكل إيرادات المعادن
الثمينة الشهر الماضي
رام الل���ه  -وفا :أفصح���ت مديرية
المعادن الثمينة في وزارة االقتصاد
الوطني ،أمس ،عن حج���م إيراداتها
م���ن المعادن الثمينة خالل الش���هر
الماضي ،والتي بلغ���ت مليون و103
آالف ش���يكل تقريبًا ،في حين بلغت
كمية الذهب ال���واردة إلى المديرية
( 899كغم تقريبًا).
وأش���ارت الوزارة ف���ي تقرير لها،
إل���ى أن طواقم الرقاب���ة والتفتيش
ف���ي المديرية نفذت ،خالل الش���هر
الماضي 21 ،جولة تفتيش���ية شملت
ً
 117مح�ل�ا ،وت���م تجدي���د  5رخص
مزاولة مهنة.
ّ
وبين مدير ع���ام المديرية يعقوب
شاهين أن الكمية التراكمية الواردة
للمديري���ة ،منذ بداي���ة العام 2018
وحتى نهاية ش���هر تش���رين األول،
عن العام  2018شهدت زيادة  %6عن
نفس الفترة من العام السابق.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا طفيفًا نسبته 04ر%0
رام الل���ه – «األي���ام» :أغلق المؤش���ر الرئي���س في بورصة
فلس���طين ،أمس ،على انخفاض بنس���بة 04ر ،%0في جلسة
تم خاللها تداول 473ر 166س���هما ،بقيمة 339ر 260دوالرا،
نفذت عبر  83عقدا.
وبلغ مؤش���ر القدس في نهاية الجلسة 13ر ،529منخفضا
2ر 0نقطة ،أي بنسبة 04ر %0عن اغالق الجلسة السابقة.
وأوضح���ت البورص���ة ،أن���ه ل���دى مقارنة أس���عار اإلغالق
للش���ركات المتداولة وعدده���ا  15مع اغالقاتها الس���ابقة،
أظه���رت ش���ركتان ارتفاعا في أس���عار أس���همهما ،بينما
أظهرت  3شركات انخفاضا في أسعار أسهمها.
ولفت���ت إلى أن الش���ركتين األكث���ر ارتفاعا في أس���عار
أسهمهما ،هما :ش���ركة االتحاد لالعمار واالستثمار بنسبة
64ر ،%1وش���ركة فلس���طين للتنمية واالس���تثمار «باديكو»
بنسبة 78ر.%0

أما الش���ركات األكثر انخفاضا في أسعار أسهمها ،فهي:
ش���ركة مصنع الزي���وت النباتي���ة بنس���بة 08ر ،%2والبنك
اإلس�ل�امي الفلس���طيني بنسبة 63ر ،%1والش���ركة العربية
الفلسطينية لالستثمار «أبيك» بنسبة 87ر.%0
م���ن ناحية أخ���رى ،أغلق مؤش���ر القدس نهاية األس���بوع
الحالي الممت���د م���ن فت���رة  2018/11/08-2018/11/04عند
مس���توى  529.13نقط���ة ،مرتفعًا ما قيمت���ه  1.94نقطة عن
إغالق األس���بوع الماض���ي بنس���بة  ،%0.37ويأتي ذلك على
خلفية ارتفاع مؤش���رات قطاعات البنوك والخدمات المالية
واالس���تثمار والخدم���ات حيث كانت التغي���رات على النحو
اآلتي :البنوك والخدمات المالية ارتفع بنس���بة  %0.03فيما
أغلق مؤش���ر الصناعة منخفضًا بنس���بة  ،%0.19أما مؤش���ر
التأمين أغلق منخفضًا بنس���بة  %0.13وارتفع كذلك مؤشر
قطاع االس���تثمار بنس���بة  ،%0.60بينما ارتفع مؤشر قطاع

الخدمات بنسبة .%0.20
وعق���دت  5جلس���ات تداول ف���ي بورصة فلس���طين خالل
األس���بوع المذكور تم خاللها تداول  964,603أسهم بقيمة
إجمالي���ة بلغ���ت  1,565,754دوالرًا أميركيًا نفذت من خـالل
 430عقدًا .وتم تداول  26ش���ركة من أصل  48شركة مدرجة
حيث ش���هدت  7شركات ارتفاعًا في أس���عار أسهمها ،في
المقابل انخفضت أسعار أسهم  7شركات واستقرت أسعار
أسهم  12شركة أخرى.
وبلغ المع���دل اليومي لقيم���ة األس���هم المتداولة خالل
الفترة المذك���ورة حوالي  313ألف دوالر أميركي مقارنة مع
ما يقارب  477ألف دوالر لألس���بوع السابق وبنسبة انخفاض
بلغ���ت  ،%34.48بينما ارتفعت القيمة الس���وقية للبورصة
بنس���بة بلغت  %0.18حيث بلغت حوال���ي  3.74مليار دوالر
أميركي.

بورصة قطر ترتفع بدعم من البنوك  ..وتباين أسواق األسهم الخليجية األخرى
دبي  -رويترز :ارتفعت بورصة قطر أمس ،معوضة بعض الخسائر التي
منيت بها في الجلس���تين الس���ابقتين ،بينما شهد مؤشر سوق مسقط
ل�ل�أوراق المالية في س���لطنة أفضل يوم له في حوالى ش���هرين ،بدعم
من مكاسب ألسهم شركات االتصاالت والبنوك .وأغلقت أسواق األسهم
الخليجية األخرى متباينة.
وزاد مؤش���ر بورص���ة قطر  1.1في المئة ،لتتوقف خس���ائر اس���تمرت
جلستين ،مدعوما بصعود سهم بنك قطر الوطني  3.1في المئة ،وسهم
قطر للوقود  4.5في المئة.
وهبط المؤش���ر الرئيس للس���وق الس���عودية  0.6ف���ي المئة ،تحت
ضغط تراجع س���همي مصرف الراجحي والشركة السعودية للصناعات
األساسية (سابك) القياديين بنحو واحد في المئة لكل منهما.

وانخفض س���هم الكابالت الس���عودية  5.7في المئة ،بعدما س���جلت
الش���ركة انخفاضا بلغ  43.1بالمئة في مبيعات الرب���ع الثالث من العام،
بينما هبط سهم العربية لألنابيب  2.6في المئة ،بعدما سجلت الشركة
خسارة في الفترة نفسها.
لكن س���هم السعودية لألس���ماك قفز عش���رة في المئة ،مسجال أداء
أفضل من السوق.
وفي سلطنة عمان ،ارتفع مؤشر سوق مسقط لألوراق المالية واحدا في
المئة ،مسجال أكبر مكس���ب ليوم واحد منذ  12سبتمبر أيلول ،بدعم من
صعود سهم العمانية لالتصاالت (عمانتل) خمسة في المئة.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي  0.3في المئة ،متعافيا من خسائره
المبكرة ،مع صعود س���هم بنك أبوظبي التجاري  1.2في المئة ،وس���هم

مؤسسة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت) ذي الثقل  0.4في المئة.
لكن س���هم أبوظبي الوطني���ة للطاقة (طاقة) أغل���ق منخفضا  0.9في
المئة ،رغم تس���جيل الش���ركة ربحا ف���ي الربع الثالث م���ن العام ،مقابل
خسارة قبل عام ،مع زيادة في اإليرادات بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وارتفع المؤش���ر الرئي���س للبورصة المصرية  0.9ف���ي المئة ،مدعوما
بصعود س���هم البنك التج���اري الدولي إثنين في المئة ،بعدما س���جل
المصرف قفزة بلغت  53في المئة في صافي دخل الفائدة للربع الثالث
من العام .وانخفض مؤشر سوق دبي  0.1في المئة ،مع تراجع سهم بنك
اإلمارات دبي الوطني  2.2في المئة.
لكن س���هم داماك العقارية صعد  3.9في المئ���ة ،محققا أداء أفضل
من المؤشر.

"صندوق النقد" يخفض توقعاته بشأن النمو االقتصادي في أوروبا
كوبنهاجن  -د ب أ :خف���ض صندوق النقد توقعاته للنمو االقتصادي
ف���ي أوروبا للعامي���ن  2018و ،2019لكنه ق���ال :إن المنطقة ما زالت تنمو
فوق إمكانياتها.
وأضاف الصندوق ،في تقري���ر صدر ،أمس :إن الطلب المحلي -مدعومًا
ً
بتوظيف وأجور أقوى  -ظل عامال قويًا في دفع عجلة النمو باالقتصادات
األوروبية.
غير أن اقتصادات أوروبا واجهت أيضًا ضعف الطلب العالمي وارتفاع
أسعار النفط وتوترات تجارية.
وقال بول تومسن ،رئيس اإلدارة األوروبية بصندوق النقد الدولي في
مؤتمر عبر الهاتف استضافته العاصمة الدنماركية كوبنهاجن" :بدأت
األجور ترتفع وهذه أخبار جيدة".
وأضاف :إن هذا يشير إلى أن "االستهالك المحلي سيظل قويًا" .
وتوق���ع صندوق النق���د الدولي نموًا بنس���بة 3ر %2ف���ي العام 2018
بالنس���بة للمنطقة ،وهذه النس���بة أقل من الع���ام الماضي حيث بلغت
نس���بة النمو 8ر .%2من المتوقع أن ينخفض النم���و في العام  2019إلى
9ر .%1في ش���هر أيار ،توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نس���بة النمو
6ر %2في  ،2018و3ر %2في .2019
وقال صندوق النقد الدولي :إن المخاطر قصيرة األجل ترتبط بش���كل

أساس���ي "بتصاعد التوترات التجارية" .وعلى المدى المتوس���ط ،يمكن
أن يتباطأ النمو بس���بب التأخير في تنفيذ التعديل المالي واإلصالحات
الهيكلية.
وتاب���ع تومس���ن :إن صن���دوق النق���د الدولي ل���م ي���ر أي عالمة على
وج���ود توترات تجارية له���ا "أي تأثير مادي على أوروب���ا" أو "تمتد إلى
االستثمارات" ،ولكن صندوق النقد الدولي يراقب ذلك".
وذكر تومسن أن الرسوم الجمركية األميركية على الصلب واأللومنيوم،
لها حتى اآلن تأثير محدود على أوروبا التي لديها صادرات منخفضة من
هذه المواد إلى الواليات المتحدة.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي
دون التوصل إلى اتفاق ق���د يؤدي إلى حواجز تجارية ،وغير تجارية من
شأنها أن تؤثر على النمو.
وتشمل الحواجز غير التجارية تراخيص االستيراد وقواعد المنشأ.
وقال صندوق النقد الدولي" :على الرغم من أن كل نتائج خروج بريطانيا
من االتحاد األوروبي س���تترتب عليها تكاليف ،إال أن التوصل إلى اتفاق
يقلل من تطبيق الحواجز الجمركية وغير الجمركية الجديدة من ش���أنه
أن يحمي النمو والدخل في المملكة المتحدة واالتحاد األوروبي".
م���ن ناحية أخرى ،ح���ذر صندوق النقد الدولي ،أم���س ،من أنه يتعين

عل���ى إيطاليا أن تخفض العجز في الميزاني���ة والدين العام ،في الوقت
الذي تخوض فيه روما نزاعًا مريرًا مع المفوضية األوربية بش���أن مسودة
ميزانيتها للعام .2019
وتتضم���ن مس���ودة الميزانية زيادة ح���ادة في العج���ز للوفاء بوعود
انتخابي���ة لزيادات في اإلنفاق وتخفيضات في الضرائب وخفض س���ن
التقاعد.
ويبل���غ الدي���ن العام في إيطالي���ا أكثر من  %130م���ن الناتج المحلي
اإلجمالي ،وهو ثاني أعلى مس���توى في أوروب���ا بعد اليونان ،في حين أن
تكاليف خدمة الدين هي األعلى في االتحاد األوروبي.
وتجادل الحكومة الشعبوية في إيطاليا بأن ارتفاع العجز المتوقع إلى
 %2.4من الناتج المحلي اإلجمالي من  %1.8هذا العام سيس���اعد في رفع
النم���و االقتصادي إلى  %1.5العام القادم من  %1.2في  2018وإلى %1.6
في .2020
وتعتق���د المفوضية األوروبية أن توقعات النمو هذه متفائلة إلى حد
كبير وأن العجز المخطط ،وهو مرتفع جدًا بالفعل ،س���يكون أعلى إذا لم
يصل النمو إلى المستويات المتوقعة.
ً
واتخذ صندوق النقد الدولي رأيًا مماثال ،متوقعًا أن نمو الناتج المحلي
اإلجمالي في إيطاليا سيبلغ  %1.0في  ،2019و %0.9في .2020

