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غزة :الحساينة يكشف عن وصول منح
إعمار جديدة ألصحاب المنازل المهدمة
غزة " -األيام" :أعلن وزير األش���غال العامة واإلس���كان د.
مفيد الحس���اينة عن وصول منح اعم���ار جديدة ألصحاب
المن���ازل المهدمة كليا في قطاع غ���زة الذين لم يحصلوا
على منح اعمار.
وأش���اد الحساينة خالل ترؤسه ورشة عمل عقدت أمس،
في مقر الوزارة في مدينة غزة بعنوان (أولويات مش���اريع
إعادة االعمار في قطاع البنية التحتية) بالجهود المبذولة
في مشاريع إعادة اعمار غزة بالتعاون مع كافة المؤسسات
األممية وذات العالقة.
وأكد الحس���اينة أهمية عقد الورش���ة المذكورة إلجراء
مراجعة ش���املة لمشاريع إعادة االعمار التي تم تنفيذها
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منذ الحرب األخيرة على غزة ومراجعة آليات التنسيق بين
كافة المؤسس���ات العاملة والش���ريكة في مشاريع إعادة
االعمار.
وش���دد الحس���اينة على ضرورة عق���د اجتماعات دورية
لهذه المؤسس���ات من أجل وضع آلية وبلورة رؤية لتطوير
مشاريع البنية التحتية في غزة على وجه الخصوص.
وشارك في الورشة التي دعت لها الوزارة ذاتها ممثلون
عن وكالة الغوث (األونروا) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي
" "UNDPوالبن���ك اإلس�ل�امي للتنمية وصن���دوق تطوير
وإق���راض البلديات ووزارة الحكم المحلي وس���لطة المياه
ومصلحة بلديات الساحل وعدد من المؤسسات األخرى.

وزيرة االقتصاد :تقرير "أونكتاد"
وثيقة دولية مهمة إلدانة االحتالل
رام الل���ه  -وف���ا :اعتبرت وزيرة االقتص���اد الوطني عبير
عودة ،أمس ،تقرير مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية
"أونكتاد" بشأن األوضاع االقتصادية في فلسطين ،وثيقة
دولية مهمة في إدانة االحتالل اإلس���رائيلي ،الذي يعتبر
المعيق األساسي في تحسين ونمو االقتصاد الفلسطيني،
والحيلولة دون بناء اقتصاد فلسطيني قوي.
وعزا تقرير األونكتاد الضعف المتس���ارع في االقتصاد
الفلسطيني إلى خمسة عوامل ،منها أربعة مرتبطة بشكل
وثيق باالحتالل وسياس���اته وإجراءاته على األرض ،وهي:
تس���ارع عمليات الضم وتوس���يع االس���تيطان في الضفة
الغربي���ة ،والتدهور االقتصادي المس���تمر في قطاع غزة
نتيج���ة الحصار ،وتكبي���ل التجارة الفلس���طينية ووجود
اتح���اد جمركي مع إس���رائيل وصفه التقري���ر حرفيا بأنه
"معيب" و"يضر بالتنمية".
وقالت ع���ودة :ال تنمية تحت االحت�ل�ال ،وبالتالي يجب
على المجتمع الدول���ي اإليفاء بالتزاماته تجاه تحس���ين
وتطوي���ر اقتصادن���ا الوطني وفي مقدمته���ا رفع القيود
والتحكم اإلس���رائيلي باقتصادنا ،والتمكن من االستثمار
واالس���تفادة من مواردن���ا الطبيعية خاص���ة الواقعة في

المناطق المسماة "ج".
وأك���دت أن الحكوم���ة ماضي���ة قدم���ًا في سياس���اتها
وإجراءاته���ا الهادف���ة إلى تعزي���ز صم���ود المواطنين،
وتقديم الخدمات لهم على الرغم من تراجع المس���اعدات
الدولية ،محذرة في الوقت ذاته من اس���تمرار سياس���ات
االحتالل في تكبيل االقتص���اد الوطني ،مطالبة المجتمع
الدول���ي بالتنبه جيدًا له���ذا التقرير ال���ذي يظهر حجم
المخاطر التي تحدق باالقتصاد الفلس���طيني حال بقائه
على الوضع الراهن.
واعتبر التقرير أكثر من مليوني ش����خص يعيشون
اآلن تحت الحصار الكامل من����ذ  11عامًا في قطاع غزة،
س����جناء في قطاع تبلغ مساحته  365كيلومترا مربعا،
ويعان����ي نصفهم من الفقر الش����ـديد وانعدام األمن
الغذائي.
وحذر من أن وصفات التقش���ف غير المناسبة يمكن أن
تؤدي إلى كبح النمو ورفع البطالة دون التأثير على العجز
التجاري ،كما يمكن أن تتس���بب بتكلفة مرتفعة وتفرض
ضغوطا إضافية على األوض���اع االجتماعية واالقتصادية
والسياسية الهشة أصال في فلسطين.

ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 1ر%0
جانب من حفل االفتتاح.

انطالق فعاليات مهرجان سبسطية للسياحة والتراث التاسع
نابلس  -وفا :انطلقت ،مس���اء أول من أمس ،فعاليات مهرجان
سبس���طية للس���ياحة والتراث الثقافي التاس���ع ،ش���مال غربي
نابلس.
وبدأت فعاليات المهرجان الذي تنظمه اللجنة العليا لمهرجان
سبس���طية للس���ياحة والتراث الثقاف���ي بالتعاون م���ع البلدية
وبالشراكة مع وزارات اإلعالم والسياحة والثقافة ،بالزجل الشعبي
الفلسطيني لنخبة من الزجالين ،وسط حضور رسمي وشعبي.
وأكد محافظ نابلس أن سبسطية التاريخ والتراث والحضارة.
وق���ال إن الرئيس يقود مس���يرة ش���عب فلس���طين من إنجاز
سياسي آلخر ،ويقف في مواجهة الطغيان الذي تقوده الواليات
المتح���دة األميركية ،مؤكدا أن ق���رار الطاغية الذي منح القدس
عاصمة لدولة االحتالل ال يساوي الحبر الذي كتب فيه أمام إرادة
شعب فلسطين.
وأضاف رجوب" :الي���وم نحتفل بمهرجان سبس���طية للفنون
والت���راث ونواجه االحتالل وبطش���ه في الخ���ان األحمر ،ألن هذا
ش���عب فلس���طين ،فال يمكن لالحتالل أن ينتزع منا االبتسامة،
فلالحتالل الزوال ولنا البقاء على أرض فلسطين".
م���ن جهته ،ق���ال رئيس بلدية سبس���طية محم���د عازم خالل
المهرج���ان ،إن إع���ادة إحي���اء المهرجان تأتي ف���ي ظل ظروف
سياس���ية معق���دة ،وهجمة شرس���ة تواجهها البل���دة من قبل
االحتالل اإلسرائيلي وقطعان المستوطنين.
وأكد عازم أن سبسطية متحف فلسطين الحي ،وأن هذه األرض

تحمل فوق ثراها أسماء من مروا عليها منذ فجر التاريخ ،مضيفا:
"نحن أصحاب الحق والصمود ،ومن عمق الجراح يصنع االنتصار".
وأوضح أن البلدية عملت من اللحظة األولى جاهدة على تحقيق
رغبات أهل البلدة وتوفير الخدمات النوعية والمستديمة لهم،
وعلى قطع الطريق على االحتالل والمستوطنين في محاوالتهم
الدائمة في االس���تيالء والس���يطرة على الموقع األثري المهدد،
مش���ددا س���تبقى دائمة المهرجانات بش���كل مس���تمر لتقطع
الطريق على االحتالل.
ب���دوره ،قال أس���امة حمدان من مرك���ز فسيفس���اء أريحا ،إن
بلدة سبس���طية تجمع الماضي والمس���تقبل ومميزة في تاريخ
فلس���طين ،مؤكدا أنها تتطلب اهتماما أكبر من الجميع للحفاظ
على البلدة وتطويرها وحمايتها.
وتخلل فعاليات اليوم األول ،عرض لفرقة فنونيات وفرقة آثار
سبسطية ،كما أدت الفنانة الفلس���طينية سناء موسى األغاني
الفلسطينية واألهازيج الشعبية.
وتبدأ فعاليات اليوم الثاني من المهرجان في الخامسة مساء،
حيث ستقدم فرقة السريس وولعت وفوزي وموزي ،عدة عروض
للحضور ،فيما ستقدم فرقة أوف المقدسية "فالش موب" عروضا
متنوعة اليوم ،إضافة لمهرجان للفنان هيثم خاليلة.
ويش���هد المهرجان فعالي���ات لألطفال خالل األي���ام الثالثة
تتضمن الرسم على الوجوه وألعاب الخفة والسحر وعروض دبكة
في الشوارع.

مجموعات الضغط األميركية تباشر
حملة ضد رسوم إدارة ترامب الجمركية
واش���نطن  -أ ف ب :أعل���ن أكث���ر من ثماني���ن مجموعة ضغط
أميركية في قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا والخدمات
والتوزيع األربعاء إطالق حملة واس���عة النطاق للتنديد بسياسة
الرئيس األميركي دونالد ترامب الحمائية.
وفرض ترامب رسوما جمركية مشددة بنسبة  %25على واردات
الف���والذ و %10على واردات األلمنيوم ،منددا بالعجز في الميزان
التجاري األميركي مع باقي العالم.
كما فرض رسوما جمركية مش���ددة بنسبة  %25على منتجات
صينية بقيمة  50مليار دوالر مستوردة إلى الواليات المتحدة.
ورد شركاء الواليات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية
على المنتجات األميركية ،وعمدت الصين بصورة خاصة إلى الرد
بالمثل من خالل فرض رس���وم بنس���بة  %25على خمسين مليار
دوالر من البضائع األميركية.
وأنشأت مجموعات الضغط ائتالفا "للتصدي للرسوم الضريبية
وإلق���اء الضوء على فوائ���د التجارة الدولية بالنس���بة لالقتصاد
األميركي" ،على ما أوضحت في بيان مشترك.
وتعت���زم المجموع���ات من خ�ل�ال الحملة التي تبل���غ قيمتها
ماليين الدوالرات وتتضمن نش���ر إعالنات على شبكات التواصل
االجتماع���ي وتنظيم أنش���طة للضغط عل���ى الكونغرس ،عرض

أمثلة ملموس���ة عن ش���ركات وعائالت وعمال تضرروا جراء هذه
الرسوم الجمركية.
وقال رئيس االتحاد الوطني لتجارة التجزئة ماثيو شاي إن "كل
قطاعات االقتصاد األميركي ستخس���ر في حرب تجارية" ،مشيرا
إلى إلغاء وظائف وارتفاع األسعار.
كما أوضح رئيس االتحاد الوطني لصيد الس���مك جون كونيلي
أن "الوظائ���ف األميركية في قطاع ثمار البحر تعول على التجارة
الدولية".
وتابع "حين تس���تورد ثمار البحر إل���ى الواليات المتحدة ،يتم
نقلها وتخزينها وتحويله���ا وتقطيعها ( )...وتوزيعها وبيعها
في المتاجر والمطاعم" ،مش���يرًا إلى أن ه���ذا القطاع الذي يعد
هامش أرباحه ضئيال ،ال يمكنه تحمل رسوم جمركية إضافية.
وتنظم هذه الحملة فيما تس���تعد إدارة ترامب إلعالن رس���وم
جمركية بنس���بة  %25على بضائع صيني���ة إضافية بقيمة 200
مليار دوالر.
وه���دد ترامب بفرض رس���وم مش���ددة عل���ى مجم���ل واردات
المنتج���ات الصينية ،أي ما يوازي أكثر م���ن  500مليار دوالر ،في
حال لم تعمد بكين إلى خفض العجز الهائل في الميزان التجاري
األميركي حيالها الذي تخطى  375مليار دوالر العام .2017

رام الل����ه – "األيام" :أغلق المؤش����ر الرئي����س في بورصة
فلس����طين ،أم����س ،على ارتفاع بنس����بة 1ر ،%0في جلس����ة
ت����م خاللها تداول 086ر396ر 1س����هما ،بقيمة 579ر520ر1
دوالرا ،نفذت عبر  218عقدا.
وبلغ مؤش����ر القدس في نهاية الجلس����ة 29ر ،542مرتفعا
53ر 0نقطة ،أي بنسبة 1ر %0عن اغالق الجلسة السابقة.
وأوضح����ت البورص����ة ،أنه ل����دى مقارنة أس����عار اإلغالق

للش����ركات المتداول����ة وعددها  22ش����ركة م����ع اغالقاتها
الس����ابقة ،أظهرت  5ش����ركات ارتفاعا في أسعار أسهمها،
بينما أظهرت  8شركات انخفاضا في أسعار أسهمها.
ولفتت إل����ى أن الش����ركات األكث����ر ارتفاعا في أس����عار
أسهمها ،هي :شركة مطاحن القمح الذهبي بنسبة 48ر،%5
والش����ركة الوطنية لصناعة األلمنيوم والبروفيالت "نابكو"
بنس����بة 29ر ،%4وش����ركة الفلس����طينية للكهرباء بنس����بة

"االقتصاد" :استيراد اللحوم
المعلبة يحتاج لرخصة
رام الله  -وفا :أعلن���ت اإلدارة العامة للتجارة في وزارة االقتصاد الوطني ،عن
تعدي���ل إجراءاتها الخاصة باس���تيراد اللحوم المعلب���ة (تعرفة جمركية رقم
 ،)9/1602509900حيث أصبحت عملية االس���تيراد تتطلب الحصول على رخصة
من الوزارة.
ودعت الوزارة في بيان صحافي أمس ،الراغبين في اس���تيراد اللحوم المعلبة،
إلى التوجه لمق���ر وزارة االقتصاد الوطني في مدينة رام الله ،لتعبئة الطلبات
الالزمة لالستيراد واستكمال اإلجراءات الخاصة بالحصول على الرخصة.

الدوالر يرتفع واألنظار تتجه
إلى اجتماعات  3بنوك مركزية
لندن  -رويترز :ارتفع الدوالر مقابل سلة من العمالت المنافسة أمس ،ليصعد
فوق أدنى مستوى في أس���بوعين والذي بلغه في الجلسة السابقة ،في الوقت
الذي يعزف فيه المستثمرون
عن المش���اركة بالس���وق قبل قرارات ثالثة بنوك مركزية بش���أن السياس���ة
النقدية.
وفي حين س���اهمت األنباء الواردة عن س���عي واش���نطن لعقد جولة جديدة
م���ن المحادثات مع بكي���ن في تعزيز اإلقبال على المخاط���رة ،تتحرك العمالت
الرئيسة في نطاقات ضيقة وقاد الين
الياباني الخاسرين مقابل العملة األميركية.
وزاد مؤش���ر ال���دوالر ،الذي يقي���س أداء العملة األميركية أمام س���لة عمالت
رئيس���ة 0.2 ،بالمئة إلى  94.93ليرتفع من أدنى مس���توى منذ نهاية آب البالغ
 94.73الذي سجله في الجلسة السابقة.
واستقر اليورو والجنيه االسترليني قبيل قرارات السياسة النقدية المنتظر
أن يصدرها البنك المركزي األوروبي وبنك انجلترا المركزي.
واستقرت الليرة التركية تقريبا عند  6.3475ليرة للدوالر.
وانخفضت الليرة إلى مس���توى قياس���ي عند  7.2400في منتصف آب ما عزز
توقعات المس���تثمرين بأن البنك المركزي سيجري مزيدًا من التشديد النقدي
ويكبح انخفاض العملة.
وكانت الكرونة النرويجية العملة الرئيس���ة الوحيدة التي تتمسك بمركزها
مقاب���ل الدوالر ،لترتفع  1.5بالمئة منذ بداية األس���بوع الجاري في الوقت الذي
زادت فيه التوقعات برفع البنك المركزي ألس���عار الفائ���دة بعد بيانات قوية
للتضخم.

73ر ،%0وبن����ك القدس بنس����بة 53ر ،%0وبنك فلس����طين
بنسبة 41ر.%0
أما الشركات األكثر انخفاضا في أسعار أسهمها ،فهي:
ش����ركة التأمين الوطنية بنسبة 23ر ،%-5وشركة فلسطين
لالس����تثمار الصناعي بنس����بة 78ر ،%-2وشركة المجموعة
األهلية للتأمين بنس����بة 38ر ،%-2وبنك االستثمار بنسبة
22ر ،%-2وشركة االتحاد لالعمار واالستثمار بنسبة 59ر.%-1

الجزائر تعاني من بطالة
الشباب رغم تعافي أسعار النفط
الجزائ���ر -رويت���رز :بع���د عامين عل���ى تخرجه من
الجامع���ة ،يمضي علي المير ( 26عاما) يومه جالس���ًا
في مقهى في وسط الجزائر العاصمة وهو يفكر في
كيفية الحصول على فرصة عمل.
لكن المير لي���س بمفرده في هذا الوضع ،فما يزيد
عن واحد من بين كل أربعة جزائريين تحت س���ن 30
عامًا يعاني من البطالة ،في بلد ما زال يعتمد بش���دة
عل���ى صادراته من النفط والغاز ،على الرغم من وعود
رس���مية ال حصر له���ا بتنويع االقتص���اد على مدى
سنوات عديدة.
وقال المير ،المتخرج من معه���د العلوم القانونية
واإلداري���ة بالجزائر العاصمة" ،ش���هادتي الجامعية
بدون فائدة .أبحث عن وظيفة منذ عامين ،لكن بدون
جدوى".
وبخ�ل�اف جارتيه���ا تون���س والمغرب ،ل���م تحرز
الجزائر تقدما يذكر في جذب س���ياح أجانب ،بينما
يبتعد عنها المس���تثمرون خارج قطاع الطاقة بفعل
المخاوف األمنية والبيروقراطية المعوقة.
ولم يعزز برنامج قروض ب���دون فوائد ،تم تطبيقه
منذ عشرين عاما لتش���جيع الشبان الجزائريين على
بدء أنشطة أعمال خاصة بهم ،اآلمال بدعم القطاعات
األخرى غير الطاقة ،التي تشكل اآلن ستة في المئة
فقط من الصادرات.
وقال���ت عزيزة باري ( 24عاما) وتحمل ش���هادة في
االقتص���اد م���ن جامعة الجزائ���ر" ،تقدم���ت بطلبات
للحصول على وظيفة في ش���ركات عديدة ،لكني لم
أتلق سوى وعود".
وأظهرت بيانات رس���مية أن إجمالي معدل البطالة
ف���ي الجزائر ف���ي الربع األول م���ن  2018بلغ  11.1في
المئة ،لكن نس���بة البطالة كانت  26.4في المئة بين
الشباب دون ثالثين عاما ،الذين يشكلون ما يزيد عن

ثلثي سكان البالد البالغ عددهم  41مليون شخص.

األوضاع ليست كلها قاتمة
ق���ال البن���ك الدولي ف���ي تقرير "يعك���س معدل
البطال���ة ...نموًا ضعيفًا خارج قط���اع النفط والغاز...
البطالة على وجه الخصوص مرتفعة بين المتعلمين
والشباب والنساء".
لكن األوضاع ليست كلها قاتمة ،فقد أدى التعافي
في أس���عار النفط العالمية إل���ى زيادة بلغت  15في
المئة ف���ي إي���رادات الجزائر من النف���ط والغاز في
الس���بعة أش���هر األولى من  2018إلى  22مليار دوالر.
وتدر صادرات الطاقة  95في المئة من إيرادات البالد
بالنقد األجنبي.
وتفتح الجزائر تدريجيا أيضا قطاعات مثل األغذية
واألجهزة المنزلية والهواتف المحمولة أمام القطاع
الخاص ،وهو ما س���اعد القطاعات خارج مجال الطاقة
على النمو  3.1ف���ي المئة في الربع األخير من ،2017
بحس���ب أحدث البيانات المتاحة ،ارتفاعا من  2.5في
المئة في الفترة المماثلة من عام .2016
لكن رجال األعمال يطالبون بخطوات أكثر جرأة ،بما
في ذلك زيادة االستثمار في التعليم.
وقال علي حداد رئيس منتدى رؤس���اء المؤسسات
الجزائرية في مؤتمر "تحتاج بلدنا إلى تسريع حركة
التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار".
وعل���ى الرغ���م من ذل���ك ،ال ي���زال خب���راء اقتصاد
يتشككون بشأن المستقبل.
وق���ال عبد الرحمن عية أس���تاذ االقتصاد "ال أتوقع
حدوث أي تحسن.
س���يكون من الصع���ب تدبي���ر وظائف ...س���يتم
اس���تخدام األموال اإلضافية (التي يوفرها تحس���ن
إيرادات النفط) في تمويل عجز الحكومة والواردات".

