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جانب من االفتتاح.

افتتاح سوق القدس الخيرية األولى في جنين
كتب محمد بالص:
افتت���ح محافظ جنين ،الل���واء إبراهيم رمضان ،ومفوض
ع���ام هيئ���ة األعم���ال الخيرية ف���ي فلس���طين ،إبراهيم
راشد ،أمس ،س���وق القدس الخيرية األولى من نوعها في
فلس���طين بجنين ،عش���ية حلول ش���هر رمضان المبارك،
وذلك تحت رعاية المحافظة ،وبالتعاون مع ش���ركة توزيع
كهرباء الش���مال ،وجمعية التكاف���ل والتضامن الخيرية،
وبمشاركة عشرات الش���ركات الفلسطينية وعرض مئات
المنتجات الوطنية.
وأكد رمضان ،أهمية هذه المبادرة اإلنسانية في توفير
الس���لع والمنتجات الوطنية التي يزداد الطلب عليها من
قبل المجتمع المحلي على مدار أيام الشهر الفضيل.
وقال :إن توفير هذه المنتجات للمس���تهلكين بأسعار
تنافس���ية ومخفضة ،أمر من شأنه أن يسهم في تمكين
المواطنين من الحصول على احتياجاتهم األساس���ية من
مواد تموينية ومنظمات ومواد بالس���تيكية ومستلزمات
أخرى يزداد اإلقبال عليها خالل رمضان ،وهو أمر يكتسب
أهمي���ة خاصة في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي
يعيشها المواطنون.
وأهاب رمض���ان ،بالتجار ض���رورة توفير جميع الس���لع
الرمضاني���ة للمواطنين على مدار أيام الش���هر الفضيل
بأسعار معقولة ،حتى يتسنى للجميع شراؤها.
وركز ،عل���ى أن اختيار الق���دس لتكون عنوانًا للس���وق
الرمضاني���ة الخيرية األولى ،جاء نظرًا للهجمة الشرس���ة
التي تتعرض لها المدينة المقدسة ومحاوالت تهويدها
وطمس معالمها اإلسالمية.
أما راش���د ،فقال :إن االختيار وقع عل���ى محافظة جنين
إلطالق فعاليات سوق القدس الخيرية األولى كتجربة أولى
في فلس���طين تخطط هيئة األعم���ال الخيرية لتعميمها
على جميع األراضي الفلسطينية.
ّ
وبي���ن ،أن فكرة الس���وق تعتبر إحدى مب���ادرات هيئة
األعم���ال الخيري���ة في فلس���طين ،وتهدف م���ن خاللها
إلى تفعي���ل االقتصاد الخي���ري ،وذلك من خ�ل�ال ترويج
المنتجات الوطنية وإفادة الش���ركات الفلسطينية ضمن
أس���واق خيرية تقدم خصمًا حقيقيًا ومميزًا على البضائع
المعروضة ،خاصة لذوي الدخل المحدود ،وهي تختلف عن
آليات الترويج للمنتجات بطرق تقليدية ومكررة ومكلفة.
وتاب���ع" :م���ن أجل تحقيق ه���ذا الغرض ،ب���ادرت هيئة
األعم���ال إلى توفير مكان مميز للش���ركات الفلس���طينية
وف���رت فيه كاف���ة الخدمات بش���كل مجاني ،ش���ريطة أن
تق���دم خصم���ًا حقيقي���ًا ونوعيًا لعم���وم المتس���وقين،
وخصمًا تش���جيعيًا للحاالت االجتماعية والطلبة واأليتام
وذوي اإلعاق���ة ومحدودي الدخل في ال���وزارات والبلديات
والمجالس القروية والمؤسسات الرسمية".
وأض���اف" :لتحقيق ه���ذا الغرض وزع���ت هيئة األعمال
الخيرية اآلالف م���ن البطاقات المرقمة التي تحمل توقيع

جهة االس���تفادة من خالل مديريات األوق���اف والتنمية
االجتماعية والتربية والتعليم العالي ،حتى تستفيد من
الخصومات على السلع والمنتجات المعروضة".
وشدد راشد ،على أهمية هذه المبادرة في كسر احتكار
السلع والمواد األساس���ية التي يزداد اإلقبال عليها خالل
ش���هر رمضان ،وتنشيط الحركة التجارية ،وتعزيز المنتج
المحلي وتعريف الناس به ،وتقديم بضائع صحية وذات
جودة عالية ،إلى جانب تقديم عروض حقيقية دون أوهام
أو تالعب باألسعار.
ولف���ت ،إلى أن الس���وق الخيرية يحظ���ى برقابة من قبل
الجهات ذات االختصاص من جهة ،وبشراكة مع الشركات
الكبيرة ،ويفس���ح المجال أمام التجار لإلسهام في الخير،
ويحافظ بالمقابل على كرامة أصحاب الحاجات.
وتن���اول ،آلي���ات جذب المش���ترين إلى الس���وق ،حيث
أوضح ،أن فكرة الس���وق ال تقوم فقط على البيع والش���راء،
وإنم���ا خصصت هيئة األعمال الخيرية لهذا الغرض ،فرق
أناش���يد دينية مرافقة إلحياء الليالي الرمضانية وجوائز
وحواف���ز وهدايا وتبرعات متع���ددة ،على أن تمتد الفكرة
حتى نهاية شهر رمضان.
وذكر ،أن االختيار وقع على بناية أبو زينة للكراميكا قرب
دوار الداخلية في مدينة جنين ،والمكونة من ثالثة طوابق
بمس���احة  22200متر مربع كانت تستخدم لعرض البالط
والكرامي���كا ،ووافق صاحبها على تمكي���ن هيئة األعمال
الخيري���ة ،والمحافظة ،وجمعية التكافل ،من اس���تغاللها
دون مقابل مادي ،إلقامة س���وق الق���دس الخيرية األولى
عل���ى مدار أيام ش���هر رمضان ،حرصًا منه على اإلس���هام
في إنجاح فكرة الس���وق ،فيما زودت شركة توزيع كهرباء
الشمال ،موقع السوق بخدمة الكهرباء دون مقابل.
وثمن راش����د ،التع����اون الكبير من قب����ل المحافظة وجمعية
التكافل والشركات والمؤسسات الوطنية واإلنتاجية ،مع هيئة
األعمال الخيرية ،في إنجاح مبادرة سوق القدس الخيرية األولى،
وسط توجه من قبل الهيئة لتعميم هذه الفكرة لتشمل جميع
محافظات الوطن ،ولتعزز توجه االقتصاد الخيرية.
وش���ارك في حف���ل االفتتاح :نائب المحاف���ظ ،كمال أبو
الرب ،ومس���اعدو المحافظ ،جهاد رمضان ،وأحمد القسام،
وعطا أبو إرميلة ،ومنصور الس���عدي ،ورئيس غرفة تجارة
وصناعة جنين ،عمار أبو بكر ،وقائد المنطقة ،العقيد ناضر
عمر ،ومدير الحكم المحلي ،وليد إس���تيتي ،ورئيس لجان
اإلصالح والعش���ائر ،فخ���ري تركمان ،وأعضاء المجلس���ين
التنفي���ذي واالستش���اري ف���ي المحافظ���ة ،وممثلون عن
الشرطة واألجهزة األمنية ،والقطاع الخاص ،والمؤسسات
األهلية ،إلى جانب الش���ركات والمؤسسات المشاركة في
سوق القدس الخيرية.
وانطلق���ت فعاليات االفتتاح ،بمس���يرة ش���اركت فيها
الفرق الكش���فية ،والعش���رات من األيتام المكفولين لدى
هيئ���ة األعمال الخيرية ضم���ن برنامج الرعاية الش���املة
أليتام فلسطين.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا بنسبة %0.14
رام الله  -وفا :سجل المؤشر الرئيس في بورصة فلسطين
انخفاضًا بنس���بة  ،%0.14أمس ،في جلس���ة تجاوزت قيمة
تداوالتها مليون دوالر.
وأغلق مؤش���ر "الق���دس" تداوالت الجلس���ة عل���ى  542.62نقطة
منخفض���ًا بمق���دار  0.74نقطة ،مدفوعًا بانخفاض مؤش���رات أربعة
قطاع���ات :الخدمات بنس���بة  ،%0.32واالس���تثمار بنس���بة ،%0.01
والبنوك والخدمات المالية بنسبة  ،%0.06والصناعة بنسبة ،%0.04
فيما كان مؤشر قطاع الـتأمين الرابح الوحيد مرتفعًا بنسبة .%1.2

ومن بين  17ش���ركة جرى التداول على أسهمها ،ارتفعت
أس���هم  3شركات ،واستقرت أسهم  9شركات ،فيما أغلقت
أسهم  5شركات تداوالت الجلسة على تراجع.
واألس���هم الرابحة ه���ي :العالمي���ة المتح���دة للتأمين،
وفلس���طين للتأمين ،واالتصاالت الفلس���طينية ،واستقرت
أس���هم ش���ركات :المؤسس���ة العربي���ة للفن���ادق ،والبنك
اإلس�ل�امي العربي ،والمجموعة األهلي���ة للتأمين ،والعربية
الفلسطينية لالس���تثمار "أيبك" ،وبنك فلسطين ،ومطاحن

القمح ،والبنك اإلسالمي الفلس���طيني ،وفلسطين للتنمية
واالستثمار "باديكو" ،وبنك القدس.
وف���ي المقاب���ل ،انخفض���ت أس���هم ش���ركات :الق���دس
لالستثمارات العقارية ،والفلسطينية للكهرباء ،و"الوطنية
موبايل" ،وسجاير القدس ،وبنك االستثمار الفلسطيني.
وش���هدت البورصة في جلستها الثالثة هذا األسبوع 116
صفقة ش���ملت حوالى  609آالف س���هم ،في تداوالت بلغت
قيمتها حوالى  1.2مليون دوالر.

الخليل :إطالق مشروع النهوض بالحقوق
االقتصادية للعامالت في المشاغل الصغيرة

ممثالن عن البنك اإلسالمي الفلسطيني يشاركان في يوم التوظيف.

"اإلسالمي الفلسطيني" يشارك بيوم التوظيف في جامعة بيرزيت
رام الل���ه  -ش���ارك البن���ك اإلس�ل�امي الفلس���طيني في يوم
التوظي���ف ال���ذي نظمته جامع���ة بيرزيت ،وال���ذي يهدف إلى
تعري���ف الطلبة الجامعيين بأجواء الحي���اة العملية ،إضافة إلى
تعريف المؤسسات الوطنية بإمكانيات الطلبة والخريجين.
وتأتي مش���اركة البن���ك بمنهج إس���تراتيجي قائم على دعم
نشاطات المؤسسات التعليمية الفلسطينية ،واتخاذ المناسبات
المتخصص���ة والمهم���ة للتواصل مع الجمه���ور بكافة أطيافه،
خاصة المنصات المش���ابهة والتي تس���اهم في تعريف الجيل
الشاب المقبل على سوق العمل بأهمية قطاع البنوك بشكل عام
وقدرته على المساهمة في االقتصاد الوطني ،والتعريف بشكل
خاص بقطاع الصيرفة اإلسالمية في البالد.
كما أن إدارة البنك تؤمن بأن مثل هذه الفعاليات تساهم في
تعريف البنك بالش���باب الواعد المتحمس القادر على العطاء ،ما
يساهم في استقطاب المهارات الشابة واالستثمار فيها ،وذلك

نابع من إيمان إدارته بأن الكادر البشري هو رأس المال الحقيقي
واألهم والذي يصعب تعويضه.
ً
وقد ش���هد جناح التوظيف الخاص بالبن���ك إقباال ملحوظًا من
قبل الطلبة والخريجين في التخصصات المختلفة ،وتم اس���تالم
طلبات التوظيف والس���ير الذاتية للطالب من قبل موظفي دائرة
رأس المال البشري في البنك ،حيث سيتم دراسة السير الذاتية
للطالب وعمل التوصيات الالزمة للمتأهلين منهم في حال وجود
شواغر مستقبلية في البنك ،وقد تم تعريف الطالب بالمنتجات
والخدمات المصرفية اإلس�ل�امية الت���ي يقدمها البنك لعمالئه،
ومميزات الصيرفة اإلسالمية.
ومن الجدير ذكره أن البنك يس���تقبل س���نويًا العش���رات من
الطلبة الجامعيين المتدربين داخل فروعه ومقراته المنتش���رة
ف���ي أنحاء الوطن؛ به���دف نقل المعرفة وإكس���ابهم المهارات
المهنية الالزمة التي تؤهلهم لالندماج في سوق العمل.

"العمل" تبحث إنشاء مركز تدريب مهني في دورا
رام الله  -وفا :بحث وكيل وزارة العمل س���امر سالمة ،أمس ،مع
رئيس بلدية دورا اللواء أحمد سلهوب ،سبل إنشاء مركز تدريب
مهن���ي في بلدة دورا بمحافظة الخلي���ل ،لتوفير فرص متكافئة
أمام جميع العاطلين عن العمل من الشباب.
وتحدث س�ل�امة ،خالل االجتم���اع الذي عقد في مق���ر الوزارة
بمدين���ة رام الله ،عن توجه الوزارة في التوس���ع األفقي بمراكز
التدريب المهني ،لدورها في معالجة مش���كلة البطالة ،مش���يرًا
إلى توفر ثالثة مراكز تدريب مهني في محافظة الخليل تشمل:
الخليل ويطا وحلحول.
وشدد على ضرورة مواصلة العمل لتوفير مركزين أو ثالثة في
كل محافظة ،الفتًا إلى إمكانية تطبيق تجربة إنشاء مركز تدريب
مهني في محافظة طوباس ،التي تمت بعقد ش���راكة ثالثية ما
بين الوزارة ،والبلدية ،والغرفة التجارية ،في إطار مذكرة تفاهم
إلنشاء مركز تدريب مهني في دورا.

وأش���ار س�ل�امة إلى أن الوزارة تعمل على تش���جيع التشغيل
الذاتي ،والمش���اريع الريادية ،من خالل الصندوق الفلس���طيني
للتش���غيل والحماية االجتماعية ،حيث تق���دم الخدمات األولية
للرياديي���ن عبر التدري���ب والتأهيل للتأكد م���ن قابلية تحقيق
المش���اريع الريادية ،ومن ثم تحويلها للصندوق لتأمين قروض
للش���باب إلنش���اء مش���اريع إنتاجية خاصة بهم للتخفيف من
البطالة ،مش���يرًا إلى أن الصندوق يوفر  15ألف دوالر لكل مشروع
بفائدة ال تتعدى .%5
من جهته ،تحدث س���لهوب عن أهمية إنش���اء مراكز تدريب
مهن���ي في محافظ���ة الخليل في ظ���ل التغي���رات االقتصادية
والسياس���ية في الواقع الفلس���طيني ،وارتفاع معدالت البطالة،
ما دفع إلى ضرورة إنش���اء مركز تدريب مهن���ي يلبي مخرجاته
احتياجات س���وق العمل ،ويخفف من البطالة ،مبديًا استعداده
لتوفير قطعة أرض مناسبة إلقامته.

الخليل  -وفا :أطلق المركز الفلسطيني لالتصال والسياسات
التنموية في الخليل ،مشروع النهوض بالحقوق االقتصادية
واالجتماعية للنساء العامالت في المشاغل الصغيرة.
جاء ذلك خالل حفل أقيم في غرفة الخليل التجارية ،أمس،
بحضور ممثلي���ن ع���ن وزارة العمل الفلس���طينية ،واالتحاد
الع���ام لنقاب���ات عم���ال فلس���طين ،واالتحاد الع���ام لعمال
فلسطين ،ومركز المرأة لإلرشاد النفسي والقانوني ،وممثلين
ع���ن الهيئة المس���تقلة لحق���وق اإلنس���ان ،ووزارة التنمية
االجتماعي���ة ،والغرف���ة التجارية لمدينة الخلي���ل ،وممثلين
عن مؤسسات نس���وية ،ومهتمين وأصحاب مشاغل صغيرة،
للنهوض بحقوق العامالت بالشراكة مع مؤسسة المساعدات
النرويجية الشعبية.
وناق���ش المجتمعون القوانين والسياس���ات التي أدت إلى
االنته���اكات في حقوق النس���اء العام�ل�ات ،وأوصوا بضرورة
الضغط لوض���ع آليات لتطبي���ق قانون العمل الفلس���طيني
على جمي���ع المش���اغل الصغي���رة ،وتفعي���ل دور النقابات
العمالية ومؤسس���ات المجتمع المدني ف���ي رفع الوعي عند
العامالت ،والتعاون بين جميع المؤسسات للنهوض بالحقوق
االجتماعية واالقتصادية للعامالت في المشاغل الصغيرة.

اقتصاد إسرائيل ينمو %4.2
في الربع األول متجاوزًا التوقعات
القدس  -رويترز :قال مكتب اإلحصاءات المركزي اإلسرائيلي
أمس ،إن اقتصاد إس���رائيل نما  4.2بالمئة على أس���اس سنوي
في الربع األول من الع���ام مضاهيا معدالت النصف الثاني من
 2017بفضل زيادات قوية في الصادرات واالس���تثمار وإنفاق
المستهلكين.
كان اقتصادي���ون اس���تطلعت رويترز آراءه���م توقعوا نموا
بنسبة  3.9بالمئة في ربع السنة من كانون الثاني إلى آذار.
وعدل المكتب بالزيادة تقديرات نمو الناتج المحلي اإلجمالي
للرب���ع األخير من الع���ام الماضي إلى  4.4بالمئة على أس���اس
سنوي من  4.1بالمئة.
كان النمو  4.3بالمئة في الربع الثالث .يتوقع بنك إس���رائيل
المركزي نمو االقتصاد  3.4بالمئة في .2018

مبان للشركة.

شركة االتحاد لإلعمار واالستثمار تطلق
مشروع "الماصيون جاردنز  "2السكني
رام الله  -أعلنت ش���ركة االتحاد لإلعمار واالس���تثمار ،الشركة
الرائدة في مجال اإلس���كان والتطوير العقاري في فلسطين ،عن
إطالق مشروع س���كني جديد في منطقة الماصيون بمدينة رام
الله ،حيث أطلقت عليه اس���م "الماصي���ون جاردنز  ،"2وجاء ذلك
بعد النجاح الكبير الذي حققته الش���ركة في مشروع "الماصيون
جاردنز  ،" 1والذي تكلل ببيع كامل الوحدات الس���كنية في ذلك
المشروع في زمن قياسي.
وبه���ذه المناس���بة ،قال المهن���دس خالد الس���بعاوي ،مدير
عام ش���ركة االتحاد لإلعمار واالس���تثمار ونائ���ب رئيس مجلس
إدارتها" :ال ش���ك في أن اإلقب���ال المذهل الذي ش���هدناه على
مش���روع "الماصون جاردنز  "1يبرهن على نجاح إس���تراتيجيتنا
المتمثل���ة بتزويد المواطن الفلس���طيني بالش���قق الس���كنية
المالئمة ،وبأسعار مناسبة ،لهذا فإننا في شركة االتحاد لإلعمار
واالس���تثمار نركز دائمًا على مواكبة هذا الطلب الكبير من خالل
توفير عقارات مبتكرة ومتميزة ،وم���ن خالل أخذ رغبات عمالئنا
الحاليين والمحتملين بعين االعتبار .فقد نجحنا بتقديم وحدات
سكنية بأسعار متنوعة ،وبتصاميم ومرافق عصرية ،واألهم من
ذلك موقعها المتميز".
وأض���اف الس���بعاوي" :نش���كر عمالءن���ا الكرام عل���ى اختيار
مشاريعنا العقارية ذات القيمة االستثمارية العالية والتي قمنا
بتطويرها لتلبية كافة متطلباتهم واحتياجاتهم السكنية".
ويقع مشروع "الماصيون جاردنز  "2في أرقى أحياء الماصيون
بمدين���ة رام الله ،خلف مجمع���ي أركاديا الس���كنيين ،ومقابل
مشروع الماصيون جاردنز  1وبجانب مدرسة عين منجد ،ومتحف
محم���ود دروي���ش ،وبالقرب م���ن المطاعم والمتنزه���ات وكبرى
الفن���ادق والبن���وك والش���ركات والمؤسس���ات الحكومية وغير

الحكومية ،باإلضافة إلى العديد من الخدمات العامة األخرى.
يتكون مش����روع "الماصيون جاردنز  "2من ثالثة بنايات سكنية
متجاورة ،في كل بناية س����كنية  12شقة بمساحات تتراوح من 120
إل����ى  160متر مربع ،وتحتوي كل ش����قق المش����روع على غرفة نوم
رئيس����ية مع حمام خاص ،وغرفتي نوم إضافيتين ،وغرفة معيشة
وبلكونة تتناس����ب مع كافة احتياجات العائلة الفلس����طينية ،كما
وتتوفر المزيد من المرافق المعيش����ية في بعض ش����قق المشروع
مثل غرفة السفرة وغرفة الضيوف .ولكل شقة موقف سيارة خاص
ومصاعد ذكية وخدمات مش����تركة كالحديقة األمامية التي تخدم
جميع سكان المشروع ،باإلضافة إلى ضمان صيانة لمدة عام.
وتحتوي جميع الشقق األرضية في هذا المشروع على مساحة
أرض خاصة ،مع توفر مدخلين لكل شقة أرضية ،ومدخل مستقل
ومشترك.
وبإطالق مش���روع "الماصيون جاردنز  ،"2أصبح بإمكان الراغبين
في التملك والشراء حجز الش���قة التي يرغبون بها ،ومن المقرر
أن تبدأ أعمال الحفر ،ووضع األساس���ات في شهر تموز من العام
الج���اري ،بحيث تنطلق أعمال البناء في مطل���ع العام  ،2019ومن
المتوقع أن يتم االنتهاء الكامل من أعمال البناء في شهر أيلول
العام  .2020ويمكن شراء الشقق من خالل التقسيط المباشر مع
الش���ركة ،والذي يتضمن دفعات شهرية لمدة  10سنوات ،دون
الحاجة إلى كفالء أو ضمانات.
ومن الجدير بالذكر أن شركة االتحاد من أكبر الشركات الرائدة
ف���ي مجال اإلعم���ار والتطوي���ر العقاري في فلس���طين ،ونفذت
الشركة العديد من المشاريع الضخمة في فلسطين من ضمنها:
فل���ل االتح���اد ،مجمعا أركاديا الس���كنيين ،والمبنى الرئيس���ي
لشركة االتحاد في الماصيون ومشروع طابو الريادي.

