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حركة ش��رائية ضعيفة في أسواق غزة عشية العيد
كتب حامد جاد:
تشهد أس���واق قطاع غزة خالل الفترة الحالية حالة من
الركود والضعف في الحركة الشرائية وذلك على عكس ما
اعتادت عليه اس���واق القطاع من حركة نشطة خالل هذه
الفترة التي تسبق حلول عيد الفطر من كل عام .
وأثارت الحركة الشرائية المحدودة التي اقتصرت على
ش���راء المواطنين لمستلزمات العيد المختلفة وفق ما هو
دون الحد األدنى من مشترياتهم المعتادة مخاوف تجار
التجزئة على وجه الخصوص حال عدم تمكنهم من سداد
ثمن البضائع التي اش���تروها على أمل تس���ويقها خالل
االيام االخيرة التي تسبق عيد الفطر.
وف����ي أحاديث منفصلة أجرته����ا االيام وصف خميس
الش����وا أح����د أصحاب مح����ال األحذي����ة مس����توى اقبال
المواطنين على ش����راء االحذية بالس����يئ وغير المسبوق
من حيث ضعف االقبال في مثل هذا الموسم مقارنة مع
السنوات السابقة .
وأعرب الش���وا ع���ن مخاوفه من عدم تمك���ن العديد من
تجار التجزئة من أصحاب محال بيع األحذية تسديد ثمن
البضائع التي حصلوا عليها من تجار الجملة مؤخرًا بهدف
تسويقها قبيل العيد الذي يصادف الجمعة المقبل .
وأوض���ح أن���ه بالرغم م���ن أن غالبية أصح���اب محال بيع
االحذية قنن���وا حجم الكميات التي حصل���وا عليها إال أن
االجواء العامة في س���وق غزة ال توحي بتحسن نوعي خالل
االيام الثالثة المقبلة التي تسبق حلول عيد الفطر .
ونوه الى ان ما ش���هدته أسواق غزة يوم أمس من حركة
محدودة في الش���راء ج���اء نتيجة لقيام الس���لطة بصرف
مخصصات الشؤون االجتماعية التي تتسلمها االف االسر
المعوزة في قطاع غزة .
ً
من جهته ،أش����ار رامز اليازجي ل����ذي يدير محمصًا ومحال
لبيع السكاكر إلى أن حجم مبيعاته خالل الموسم الحالي من
ش����هر رمضان وقبيل عيد الفطر لم يتجاوز نسبة  %25عما
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كانت عليه مبيعاته في مثل هذا الوقت من العام الماضي .
واعتبر اليازجي ان تراجع مبيعاته جاء كنتيجة طبيعية
لس���وء األوضاع االقتصادية التي يم���ر بها قطاع غزة منذ
نحو العام .
وقال " زبائني الذين اعتاد الواحد منهم شراء المسليات
والسكاكر خالل ش���هر رمضان أو عشية العيد بقيمة 100
ش���يكل على س���بيل المثال ال يش���تري حالي���ًا بأكثر من
ً
ثالثين ش���يكال والغالبة العظمى من متسوقي المسليات
ً
ال يش���ترون بأكثر من عشرين ش���يكال " بدوره أكد حيدر
أبو كرش احد أصح���اب محال بيع المالبس أن حالة الركود
التي تخيم على س���وق المالبس ف���ي القطاع رغم اقتراب
عيد الفطر تعود ألن النس���بة األكب���ر من أهالي قطاع غزة
تتمثل بذوي الدخ���ل المتدني والمتعطلي���ن عن العمل
الذين ال دخل لهم وبالتالي شراء المالبس ال تشكل أولوية
لدى هذه الش���ريحة التي تسعى لتوفير الطعام ألبنائها
كأولوية ومن ثم يتلوها شراء المالبس .
وأوض���ح انه ف���ي مثل ه���ذه األيام اعت���ادت محال بيع
المالبس على عدم اغالق أبوابها حتى ساعات الفجر األولى
وذلك من ش���دة االقبال على الش���راء خالل األيام األخيرة
من رمضان .
ونوه أبو كرش الى أن تراجع الحركة الشرائية في أسواق
القطاع جاء كنتيجة طبيعية لسلسلة األزمات االقتصادية
والمعيش���ية التي يمر بها قطاع غزة في ظل عدم انتظام
دف���ع رواتب الموظفي���ن الحكوميي���ن والخصومات التي
اجريت عليه���ا وعدم توفر الس���يولة النقدية لدى ارباب
االسر واعتماد نسبة كبيرة من المواطنين على المساعدات
اإلنسانية .
وأك���د أب���و كرش أن تحس���ين حرك���ة األس���واق مرتبط
بتحس���ين األوضاع االقتصادية وتوفر فرص عمل كفيلة
بتش���غيل عشرات آالف المتعطلين وانتظام دفع الرواتب
وإزالة كافة األس���باب التي افض���ت لالنهيار االقتصادي
وفي مقدمتها األسباب المتعلقة بالحصار واالنقسام.
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األسواق اآلسيوية واألوروبية تسجل
ارتفاعًا بعد قمة سنغافورة التاريخية
هونغ كونغ-أ ف ب :س����جلت اسواق المال الرئيسية في آسيا
واوروب����ا ،أول م����ن أم����س ،ارتفاعا بعد قم����ة تاريخية للرئيس
االميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الش����مالي كيم جونغ
اون في سنغافورة ،فيما يترقب المستثمرون اجتماعات مهمة
لالحتياطي الفدرالي االميرك����ي والبنك المركزي االوروبي هذا
االسبوع.
وق����ال ترامب إنه بن����ى "عالقة خاص����ة" مع الزعي����م الكوري
الش����مالي ال����ذي اعاد تأكي����د التزامه "النزع الكامل لالس����لحة
النووية من ش����به الجزيرة الكورية" وذلك في وثيقة مشتركة
وقعها الزعيمان.
وفيم����ا ال يتوقع ص����دور اي نتائج فورية ع����ن القمة ،إال أنها
اعطت األمل بتحقيق السالم في شبه الجزيرة الكورية.
غير ان المستثمرين ال يزالون قلقين من حرب تجارية شاملة
ف����ي اعقاب قم����ة لمجموعة الس����بع في كندا نهاية االس����بوع
الماضي ،انتهت بتراجع ترامب عن دعمه لبيان مشترك متهما
رئيس الوزراء المضيف جاستن ترودو بعدم النزاهة.
وج����اءت تلك المواقف بعد أن فرض ترامب رس����وما جمركية
عل����ى الصل����ب وااللمني����وم المس����تورد من كندا والمكس����يك
واالتحاد االوروبي ،مثيرا تهديدات باجراءات انتقامية يخشى
البعض تصاعدها.
وترك����زت االنظار الثالثاء على س����نغافورة حيث عقد ترامب
وكي����م اول قم����ة اميركية-كورية ش����مالية بي����ن زعيمين في
السلطة.
ووق����ع الزعيمان م����ا وصف����ه ترام����ب بالوثيقة "الش����املة"
و"المهم����ة" متحدثا عن "عالقات جديدة بين الواليات المتحدة
وجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية".
وشهدت االس����هم اضطرابا خالل النهار لكن بورصة طوكيو
س����جلت عند االغالق ارتفاعا بنس����بة  0,3بالمئ����ة فيما اغلقت
ش����نغهاي بارتفاع بنس����بة  0,9بالمئة .واغلقت بورصة هونغ
كونغ بارتفاع بنسبة  0,1بالمئة.
غير ان بورصة س����يول تراجعت بنسبة  0,1بالمئة فيما ارتفع
الون الكوري بنسبة  0,2بالمئة.
من ناحيتها سجلت بورصة سنغافورة تراجعا طفيفا وكذلك

بورصات ولينغتون وكوااللمبور وتايبيه.
وفي مس����تهل تعامالته����ا ارتفعت بورصت����ا باريس ولندن
بنس����بة  0,3بالمئة ،فيما حققت بورصة فرانكفورت مكاس����ب
بنسبة  0,3بالمئة.
وقال س����تيفن ايني����س ،مدير قس����م المضارب����ات لمنطقة
آس����يا-المحيط الهادئ في مجموعة اواندا إنه "بعد تخطيهم
بس����رعة الخالف في نادي مجموعة الس����بع في كيبيك يلتفت
المستثمرون الى اجواء التفاؤل التي اشاعتها قمة سنغافورة".
وقال غوهون كوون ،الرئيس المش����ارك والخبير االقتصادي
ف����ي مركز االبح����اث الكورية لدى غولدمان س����اكس ،لش����بكة
بلومب����رغ قبي����ل التوقيع عل����ى الوثيقة بين ترام����ب وكيم إن
االسواق استفادت من تراجع خطر نشوب نزاع في شبه الجزيرة
الكورية.
واضاف إن "متابعة وتنفيذ وتطبي����ق" أي اتفاقيات جديدة
تنطوي على أهمية بالغة.
وفيما كانت قمة ترامب-كيم تحت����ل صدارة االخبار ،يترقب
المستثمرون اجتماعات االحتياطي الفدرالي االميركي والبنك
المرك����زي االوروب����ي .ومن المتوق����ع ان يرفع البن����ك االميركي
معدالت الفائدة االربع����اء لكن االهتمام ينصب على بيانه في
اعقاب االجتماع ،وما اذا كان س����يتضمن اي مؤش����ر حول خطط
لزيادة مستقبلية.
والخمي����س يناقش مس����ؤولو البنك المرك����زي االوروبي على
االرجح وللمرة االولى خفض برنامج التحفيز الذي بدأوا تطبيقه
في فترة االزمة المالية.
وس����جل اليورو مكاس����ب اضافية بعد انتعاش االثنين وسط
تصريح����ات وزير المالية االيطالي الجدي����د جوفاني تريا التي
استبعد فيها خروج روما من منطقة العملة االوروبية الموحدة.
وه����دأت تصريحاته المخ����اوف إزاء نوايا حكومته الش����عبوية
والمشككة باوروبا في ما يتعلق بهذه الكتلة.
وتع����رض الجنيه االس����ترليني ايضا لضغوط فيما تس����تعد
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لتصويت حول مجموعة
من التعديالت المتعلقة بتش����ريع مهم حول بريكست ،يمكن
أن يقيد ماي في مفاوضاتها مع االتحاد االوروبي.

ارتفاع مؤشر بورصة فلسطين بنسبة 23ر%0
رام الل���ه – "األي���ام" :أغل���ق المؤش���ر الرئيس ف���ي بورصة
فلس���طين ،أمس ،على ارتفاع بنس���بة 23ر ،%0في جلسة تم
خاللها تداول 146ر 183سهما ،بقيمة 939ر 382دوالرا ،نفذت
عبر  101عقد.
وبلغ مؤشر القدس في نهاية الجلسة 10ر ،543مرتفعا 22ر1
نقطة ،أي بنسبة 23ر %0عن إغالق الجلسة السابقة.
وأوضحت البورصة ،أنه لدى مقارنة أسعار اإلغالق للشركات

المتداولة وعددها  17ش���ركة مع إغالقاتها السابقة ،أظهرت
أربع شركات ارتفاعا في أسعار أسهمها ،بينما أظهرت خمس
شركات انخفاضا في أسعار أسهمها.
ولفتت إل���ى أن الش���ركات األرب���ع األوائل األكث���ر ارتفاعا
في أس���عار أس���همها ،هي :شركة ترس���ت العالمية للتأمين
 فلس���طين بنس���بة 80ر ،%4وش���ركة فلس���طين للتنمي���ةواالستثمار "باديكو" بنس���بة 31ر ،%2وبنك فلسطين بنسبة

استبدال النقد التالف
وإدخال الفكة إلى قطاع غزة
رام الله"-األيام" :اكد محافظ س���لطة النقد عزام الش���وا ،أن الجهود المكثفة
والتي بذلتها الس���لطة مع كاف���ة الجهات ذات العالقة أثمرت عن اس���تبدال
التال���ف م���ن العمالت المختلفة في قط���اع غزة ،بفئات ورقية جديدة حس���ب
احتياجات المواطنين والتخفيف من معاناتهم بما يشمل الفئات الصغيرة.
وأكد الش���وا أنه قد تم إخ���راج التالف من عملتي الدين���ار والدوالر كافة من
القطاع.

معنويات المستثمرين األلمان تتراجع
ألدنى مستوى في نحو  5سنوات

موظفو الشركة خالل صيانة خطوط التيار.

"كهرباء القدس" ستستقبل بالغات
األعطال طيلة أيام عيد الفطر
القدس  -أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس أن مركز
االستعالمات التابع للشركة سيستقبل مكالمات الجمهور
وبالغات األعط���ال طيلة أيام العيد عل���ى األرقام التالية:
 ،1800211511أو ،022947650 ،026269333 ،1800900900
موضحة أن فرقها وطواقمها الفنية والهندسية ستكون
على أهبة االستعداد ،لمعالجة أية أعطال كهربائية حال
حدوثها في كافة مناطق امتياز الش���ركة خالل فترة عيد
الفطر.
وتوجهت الش���ركة ممثل���ة برئيس مجل���س إدارتها
يوس���ف الدجان���ي ومديرها الع���ام المهندس هش���ام
العمري بأحر التهاني والتبريكات من كافة أبناء الش���عب
الفلسطيني ،ومشتركيها وموظفيها ونقابة العاملين في

الشركة بشكل خاص ،واألمتين العربية واإلسالمية بشكل
عام".
وأش���اد العمري بجهود الموظفين والعاملين والطواقم
الفنية والهندس���ية التي سعت بكل طاقتها على توفير
التيار الكهربائي للمشتركين في مختلف مناطق االمتياز
خالل الشهر الفضيل دون حدوث أي مشاكل تذكر ،إضافة
إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب األطفال عبر تزيين
الشوارع واألزقة والحارات في مناطق االمتياز.
وثم���ن العمري الت���زام المش���تركين بترش���يد التيار
الكهربائي خالل الش���هر الفضيل وخصوصًا في س���اعات
الذروة ،األمر الذي ساهم بشكل كبير في تخفيف األحمال
والضغط على شبكات الكهرباء في مناطق امتياز الشركة.

40ر ،%0وشركة القدس للمستحضرات الطبية بنسبة 32ر.%0
أما الش���ركات الخم���س األوائل األكثر انخفاضا في أس���عار
أسهمها ،فهي :الشركة العقارية التجارية لالستثمار بنسبة
00ر ،%-5وش���ركة العالمية المتحدة للتأمين بنسبة 53ر،%-0
وبنك القدس بنس���بة 51ر ،%-0والشركة العربية الفلسطينية
لالس���تثمار "أبيك" بنسبة 45ر ،%-0وشركة االتصاالت "بالتل"
بنسبة 23ر.%-0

برلين  -رويترز :أظهر مسح أن معنويات المستثمرين األلمان تراجعت
ألدنى مستوياتها في نحو خمس س���نوات ،متأثرة بالخالف التجاري مع
الواليات المتحدة ومخاوف بخصوص مدى التزام إيطاليا بمنطقة اليورو.
وقال معهد زد.إي.دبليو لألبحاث ،امس ،إن مؤش���ره انخفض إلى 16.1-
ف���ي حزيران من  8.2-في أيار .وهذا أدنى مس���توى للمؤش���ر منذ أيلول
 ،2012وجاءت القراءة دون متوس���ط التوقعات البالغ  14.0-في اس���تطالع
لرويترز.
ويح���ذر عدد من ق���ادة العالم ومؤسس���ات اقتصادي���ة عالمية من أن
سياس���ات الحماية التجارية الت���ي يتبناها الرئي���س األميركي دونالد
ترامب ،بما في ذلك فرض رس���وم استيراد على الصلب واأللمنيوم ،تلقي
بظالل قاتمة على االقتصاد العالمي.
وبرلين في حاجة ماس���ة لتجنب حرب تجارية مع واشنطن ،كونها أكبر
مص���در للواليات المتحدة في أوروبا ،وهي عالقة تبقي على وظائف أكثر
من مليون ألماني.
وفاجأ ترامب حلفاء الواليات المتحدة مطلع األسبوع الحالي حين سحب
تأييده لبيان ختامي مش���ترك اتفق عليه قادة مجموعة السبع في كندا
وذكر الحاج���ة إلى "تجارة حرة ونزيهة قائمة عل���ى المنفعة المتبادلة"
وأهمية مكافحة سياسات الحماية التجارية.
وتتألف الحكومة الجديدة المشكلة هذا الشهر في إيطاليا من أحزاب
مناهضة للمؤسسات تعهدت بتغييرات في االتحاد األوروبي ،لكن وزير
االقتصاد قال مطلع هذا األسبوع إن بالده ملتزمة بالعملة الموحدة.
وأجري مس���ح زد.إي.دبليو في األسبوعين الس���ابقين ،االثنين ،ما يشير
إلى أن معظم المش���اركين فيه أرس���لوا تقييمهم ف���ي وقت كانت فيه
المخاوف المتعلقة بإيطاليا أبرز من تلك المرتبطة بالتجارة.
وانخف���ض مؤش���ر منفصل يقي���س تقيي���م المس���تثمرين لألوضاع
االقتصادي���ة الراهنة إلى  80.6من  87.4الش���هر الماضي ،في حين بلغ
متوسط التوقعات في استطالع رويترز .85.0

مجموعة من الطرود التي تم توزيعها.

المشروبات الوطنية تقدم مئات الطرود الغذائية
لألسر الفقيرة في غزة وطولكرم وكفر زيباد
بيتونيا  -لمناسبة شهر رمضانّ ،
قدمت شركة المشروبات الوطنية
كوكاك���وال  -كابي مئات الطرود الغذائية لصالح األس���ر المس���تورة
والمحتاجة في قطاع غ���زة ومحافظة طولكرم وقرية كفر زيباد ،حيث
ت���م توزيع مجموعة من الطرود الغذائي���ة في قطاع غزة بالتعاون مع
جمعية عطاء فلسطين الخيرية في مدينة غزة ،كما تم توزيع الطرود
ف���ي محافظة طولكرم بالتعاون مع مكتب المحافظ ،فيما جرى توزيع
طرود لصالح األسر الفقيرة في قرية كفر زيباد بالتعاون مع المجلس
القروي فيها.
وقد أكد الوزير د.مأمون أبو شهال رئيس مجلس إدارة جمعية عطاء
فلس���طين الخيرية؛ أن إدارة الجمعية حرصت هذا العام على توزيع
الطرود الغذائية لصالح األسر المحتاجة في قطاع غزة بشكل خاص،
نظرا لألوضاع االقتصادية الصعبة التي يعيشها األهل هناك ،حيث
يعاني القطاع من مس���تويات مرتفعة في الفقر والبطالة ،باإلضافة
إلى حاالت س���وء التغذية بين األطفال والكب���ار التي نجمت عن تلك
الظروف.
وأش���ار أبو ش���هال إلى أن الطرود الغذائية التي تم توزيعها بدعم
مش���كور من شركة المش���روبات الوطنية ،قد وصلت إلى األسر األشد
فقرا في محافظات الش���مال والوس���ط والجنوب ،والمصنفة من خالل
بوابة الش���ؤون االجتماعي���ة التي تتيح للجمعيات الخيرية دراس���ة
معمقة حول الحاالت االجتماعية؛ وذلك لضمان وصول المس���اعدات
إل���ى العائالت األكثر احتياجا في مختلف المناطق ،مش���يدا باللفتة
الكريمة من ش���ركة المش���روبات الوطنية لمس���اعدة األسر الفقيرة
واأليتام ف���ي مختلف أنحاء الوطن ومس���اهمتها ف���ي دعم الحملة
الرمضاني���ة التي تنفذه���ا الجمعية منذ س���نوات ضم���ن البرنامج

اإلغاثي ،كما دعا ش���ركات القطاع الخاص ألن تحذو حذو الشركة من
أجل اإلسهام في مساعدة األيتام والفقراء والتخفيف من معاناتهم
في هذا الشهر المبارك.
فيم���ا أعرب عماد الهندي مدير عام ش���ركة المش���روبات الوطنية
عن س���عادته بنجاح عملية توزيع الطرود الغذائية بشكل عادل على
األس���ر الفقيرة في غزة وطولكرم وكفر زيباد ،مش���يدا بدور جمعية
عطاء فلس���طين الخيرية ومحافظة طولكرم ومجلس قروي كفر زيباد
وجهودهم الحثيثة من أجل الوصول إلى األس���ر األش���د حاجة وفقرا
لالستفادة من المعونات الغذائية.
وأض���اف الهن���دي ،إن مس���اهمة الش���ركة في حم�ل�ات اإلغاثة
الرمضانية يأتي في سياق تنفيذ جزء بسيط من واجبها االجتماعي
تجاه أهلنا ومجتمعنا في مختلف األماكن ،ال س���يما أهلنا في قطاع
غزة ال���ذي يعاني ظروف���ا خاصة ،مش���ددا على أن األس���ر المعوزة
والمس���تورة في محافظات غزة ،وأس���ر األيتام والحاالت االجتماعية
الخاص���ة تحت���اج من كاف���ة الجهات المزي���د من الدع���م والرعاية
واالحتضان من أجل سد جزء من احتياجاتهم وتخفيف معاناتهم ال
سيما خالل الشهر الفضيل.
م���ن ناحيته ،أثنى محافظ محافظة طولكرم عصام أبو بكر على دور
شركة المش���روبات الوطنية المتميز من خالل مساهمتها وتعاونها
مع المحافظة لمس���اعدة األسر الفقيرة والمعوزة في المحافظة ،الفتا
إلى أن هذه األنش���طة تسهم في تعزيز دور المسؤولية المجتمعية
لدى شركات القطاع الخاص وعلى رأسها شركة المشروبات الوطنية،
وتساهم في تحسين وضع العائالت المستورة ومساعدتها لمواجهة
الظروف االقتصادية الصعبة ،خاصة في شهر رمضان المبارك.

