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ارتفاع زيارات األجانب
 لتركيا 4.33 % في آذار 

رويترز - أظهــرت بيانات من وزارة الســياحة التركية امس 
ارتفاع عدد زيارات األجانب لتركيا 4.33 بالمئة على أساس 

سنوي إلى 2.23 مليون في مارس آذار.
كان العــدد زاد 9.38 بالمئــة فــي فبراير شــباط إلى 1.67 

مليون، وفقا لألرقام.

نمو أقوى من المتوقع لمنطقة اليورو في الربع األول 
رويترز - أظهرت بيانات امس أن النمو االقتصادي لمنطقة 
اليــورو كان أقوى مــن المتوقع في الربــع األول من العام، 
متعافيا بقوة من تباطؤ في النصف الثاني من 2018، بينما 

نزلت البطالة ألدنى معدالتها في أكثر من عشر سنوات.
وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي لمنطقة 
اليورو 1.2 بالمئة، وهي نفس الزيادة المســجلة في الربع 

األخير من 2018.

االتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يطلق حملة وطنية للحد من اصابات العمل
رام اهللا – الحياة االقتصادية – اعلن االتحاد العام لنقابات عمال 
فلســطين، عن إطالقه لحملة وطنية تتطلع للحد من إصابات 
العمل القاتلة في سوق العمل اإلسرائيلي والفلسسطيني على 
حد سواء؛ في ضوء  ازدياد إصابات العمل وعدم االلتزام بمعايير 
الســالمة المهنية التي نص عليها قانون العمل الفلســطيني 
وتشريعات وقوانين العمل الدولية، وبدء العمل الفوري بقانون 
السالمة والصحة المهنية، وتغليظ العقوبات بحق أرباب العمل 
غير الملتزمين بنظم ومعايير السالمة والصحة المهنية، سيما 
أرباب العمل والمقاولين الذين يستخدمون أدوات عمل وتشغيل 

متهالكة وال تصلح للخدمة واالستخدام اآلمن.
جاء ذلك في البيان الذي اصدره امس لمناســبة األول من أيار 
التي تصادف اليوم تحت شعار ليكن األول من أيار يوماً من أيام 
التحرر الوطني والعدالة االجتماعية، يداً بيد إلســقاط صفقة 
القرن يداً بيد لتخفيض معدالت البطاله والفقر في فلسطين

وطالب االتحاد بتفعيل قرار إنشاء محاكم العمل المتخصصه 
والمتفرغة للنظر والفصل في قضايا العمل والعمال، ويطالب 
بســرعة تعديل قانون العمل رقــم (7) لعام 2000م وفقاً لما 
توافقت عليه أطراف الحوار االجتماعي، وممثلي أطراف اإلنتاج 
الفلسطينية الثالث، وبزيادة أجور العمال والعامالت، وتطبيق 
نظــام الحد األدنى لألجور، ألن عدم االلتزام بهذا النظام، يعد 

انتهاكا من االنتهاكات السافرة والمتعمدة بحق العمال.
وندد بســطو حكومة دولة االحتالل اإلســرائيلي على عائدات 

الضرائب الفلسطينية، حيث باشــرت بخصم أموال الضرائب 
والجمــارك بدءاً من شــهر آذار 2019م، التي تجبيها نيابة عن 
الحكومة الفلســطينية عمالً باالتفاقيات االقتصادية الموقعة 
بيــن إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، بذريعة أن 
هذه المبالغ تدفع لعائالت الشــهداء واألســرى؛ يعني ذلك إنها 
استحوذت على (502) مليون شيقل شهريا أي ما يعادل (139) 
مليون دوالر، وهي محاولة فاشــلة لتغيير موقف قيادة شعبنا 

المبدئي من حقوق الشهداء واألسرى والجرحى.
وجدد ادانته لممارســات االحتــالل في مدينة القدس المحتلة، 
بحق المقدسات اإلسالمية والمسيحية، بهدف فرض مخططات 
التقسيم واالستيالء على المقدسات اإلسالمية المسيحية، ما 

يمهد لجر المنطقة كلها لحرب دينية بغيضة.
كمــا جدد مطالبته برفع الحصــار الظالم عن قطاع غزة، الذي 
يعاني من أسوء أوضاع إقتصادية ومعيشية وإجتماعية عرفتها 
اإلنسانية، بسبب الحصار اإلسرائيلي واالنقسام الفلسطيني 
الداخلي، ومنع دخول الســلع والبضائــع المختلفة ومنها مواد 
البناء التى تعتبر المحرك الرئيسي للعجلة االقتصادية، وإنعدام 
القدرة الشرائية وإنخفاض الواردات بنسبة تجاوزت %26 خالل 
الربــع األول مــن عام 2019، وقد أســهمت هــذه الظروف في 
تعميــق التدهــور العام ما دفع بمعدالت البطالة إلى مشــارف 
الــــ %52  أي أن هنــاك أكثر من 400.000 متعطل عن العمل، 
%69 منهم من الفئة العمرية الوقعة بين (29-20) عاماً، بينما 

تجاوزت معدالت الفقر حاجز %53 وأن %68 من سكان قطاع غزة 
يفتقرون لألمن الغذائي؛ وأن هناك مليون شــخص يعيشون 
على مساعدات االونروا و المؤسسات اإلغاثية الدولية والعربية 
العاملة في قطاع غزة، مما يعني ذلك أن هناك 320000 أسرة 
فلســطينية تعيــش تحت خط الفقــر المدقع، وهــذه حقيقة 
تقدم (لنا)  تفسيراً لبواعث ارتفاع عدد العاملين في إسرائيل 
والمســتعمرات بنسبة %15 خالل الشــهور األربعة األولى من 
عــام 2019م مقارنة بالفترة نفســها من عام 2018م ليصل 
إلــى 148.8 ألف عامل وعاملة في إســرائيل وأن هذه الزيادة 
تعد واحدة من أدوات تحكم إسرائيل وهيمنتها على االقتصاد 
الفسطيني، وجعله تابعاً إلقتصادها بالكلية، وهو الذي يعاني 
أصالً من الضعف والهشاشة القصوى، وال يستطيع االستجابة 
الحتياجات القوى العاملة الفلسطينية التي تطلب العمل، كما أن 
%95 من المنشآت االقتصادية في الضفة وغزة فاقدة للقدرات 

التشغيلية الحقيقية.
وستنكر االتحاد والطبقة الفلسطينية العاملة ما قام به الرئيس 
األمريكي «دونالد ترامب» تجاه الجوالن الســوري المحتل عام 
1967م وتشريع السيطرة اإلسرائيلية عليه، وهو الذي أصبح 
متفرغاً بالكامل لدعم إســرائيل وتعميق عدوانها على شعبنا 
وأمتنا، وهو مدرك بأنه يهدد السلم العالمي ويتالعب بميثاق 
األمــم المتحدة، متنكراً لقراراتها ســيما القــراران 242 و338 
اللذان يدعوان إسرائيل إلى االنسحاب من األراضي التي احتلتها 

كجزء من سالم عادل وشامل ودائم.
وجدد االتحاد، رفضه الســتمرار نشر الحواجز العسكرية فوق 
الطرق الفلسطينية، وهي عبارة عن (96) حاجزاً من بينها (57) 
حاجزاً داخلياً منصوبة في عمق الضفة الغربية، بعيداً عن الخط 
األخضر، باإلضافة إلى الشوراع التي يحظر على الفلسطينيين 
المرور منها أو اســتعمالها تحت أي ظرف من الظروف؛ وهناك 
(39) حاجزاً من بين الحواجز الثابتة تعتبر نقاط فحص أخيرة 
قبــل الدخول إلى إســرائيل رغــم أن معظمها يقــع على بعد 
كيلومترات إلى الشــرق من الخــط األخضر، لكن قبل الدخول 
إلى القدس. ودعا االتحاد، إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإقرار 
ما هو واجب من سياســات لتخفيض معدالت الفقر والبطالة، 
حيث يقع %20 من ســكان األراضي الفلسطينية المحتلة - أي 
خمس السكان - تحت خط الفقر المدقع، وتعد هذه المشكلة 
من المعضالت الكبرى التي لم تتمكن الســلطة الفلسطينية 
من التغلب عليها منذ تأسيسها لغاية اآلن، كما دعا إلى معالجة 
معضلتي (الفقر والبطالة) على نحو إســتراتيجي، وليس من 
خالل زيادة المدفوعات الحكومية للشرائح المجتمعية، بل من 
خالل خطط إســتراتيجية ثاقبة محورهــا االهتمام بقطاعات 
التنمية االقتصادية، والبدء بتشييد مشروعات البنية التحتية، 
وتقديم قروض ميســرة للمشــروعات الصغيرة والمتوسطة، 
ودعــم القطــاع الزراعــي وزيــادة االهتمــام بالبحــث العلمي 

وتحسين مستويات التعليم والصحة .

تحت رعاية محافظ سلطة النقد 

بنك االستثمار الفلسطيني يفتتح تفرعين جديدين في محافظتي نابلس وطولكرم
 رام اهللا- الحياة االقتصادية- افتتح بنك االســتثمار 
الفلســطيني تفرعيــن جديديــن فــي محافظتي 
نابلــس وطولكرم، حيث تم يــوم االثنين الموافق 
22/4/2019 افتتــاح التفــرع العشــرين بمدينــة 
نابلس بالمنطقة الشرقية، بحضور رئيس مجلس 
اإلدارة عبــد العزيــز أبوديــة واعضــاء من مجلس 
اإلدارة، ومديــر عام البنك، ونائب محافظ محافظة 
نابلس عنان األتيرة، ورئيس اتحاد الغرف التجارية 
والصناعيــة عمــر هاشــم، إضافة لعدد مــن كبار 
المســؤولين  في البنك، وحشــد من المدعوين من 
الشخصيات االعتبارية ورجال األعمال والمتعاملين 

مع البنك.
كما تم افتتــاح التفرع الحادي والعشــرين بمدينة 
طولكرم برعاية محافظ ســلطة النقد عزام الشوا 
وبحضور رئيس مجلس اإلدارة عبد العزيز ابودية 
ومحافظ محافظة طولكرم عصام ابوبكر وحشــد 
مــن المدعوين من الشــخصيات االعتبارية ورجال 

األعمال والمتعاملين البنك.
وفي بداية االحتفال تم قص الشريط من قبل راعي 
االحتفال معلنيين افتتاح التفرع الحادي والعشرين 
للبنــك وفــي قاعــة االحتفال اســتكملت مراســم 
االحتفــال حيــث رحب عريــف االحتفــال بالحضور 
من المسؤولين والشخصيات االعتبارية والضيوف 
داعيا الحضور للوقوف تحية اعزاز واحترام  للنشيد 
الوطني الفلسطيني ومن ثم تحدث رئيس مجلس 
االدارة عبــد العزيــز ابو دية الذي رحــب بدوره في 
كلمته االفتتاحية التي ألقاها بالحضور عامة، وعبر 

في كلمته عن سروره بإفتتاح هذا التفرع .
و خــالل حفل االفتتاح أعرب محافظ ســلطة النقد 
فــي كلمته عــن ســعادته الفتتاح بنك االســتثمار 
الفلســطيني فرعــاً ومكتباً للبنك فــي محافظتي 
نابلس وطولكرم، معبراً عن ثقته بأن هذا التفرع 
المصرفي الجديد ســينعكس باإليجاب ومزيد من 
اإلنجازات على العمل المصرفي وتقديم كل ما هو 
في مصلحة المواطن وتعزيز الشمول المالي على 

مستوى فلسطين.
وأكــد المحافــظ علــى متانــة القطــاع المصرفي 
وصمــوده فــي وجــه جميــع التحديات السياســية 
واالقتصاديــة وخاصة األزمــة المالية التي يمر بها 
شــعبنا الفلســطيني في هذه األيام   مشــيراً إلى 
أن ســلطة النقد والمصارف ســتتخذ ما تتمكن من 
إجراءات للتخفيف من أثار هذه األزمة المالية على 
المواطن الفلســطيني وذلك انطالقــاً من ضرورة 

مراعاة الظروف الراهنة  وألهمية تضافر جهود كافة 
المؤسسات الوطنية لتخطي هذه األزمة.

وأضــاف المحافــظ» بلــغ صافــي أصــول القطــاع 
المصرفي حتى نهاية شهر فبراير من العام 2019 
أكثر من 15.8 مليار دوالر، بينما بلغ صافي أصول 
بنك االستثمار الفلسطيني ما يقارب 452.6 مليون 
دوالر لنفس الفترة  فيما بلغت إجمالي التسهيالت 
المباشــرة للبنك مــا يقــارب  220.5 مليون دوالر، 
وأن مجمــل عدد الفروع والمكاتــب المصرفية في 
فلسطين 356 فرعاً ومكتباً، منها 20 فرعاً ومكتباً 
لبنك االستثمار الفلسطيني وذلك حتى نهاية شهر 
فبرايــر من العام الحالي  مما يشــير إلى النشــاط 
الدائم في عمل البنك واستمراره في تطوير خدماته 

ومنتجاته المصرفية».
وفــي كلمة محافظ طولكــرم عصام أبو بكر  نقل 
تحيات الرئيس محمود عباس «ابومازن» لســلطة 
النقد وإلدارة بنك االستثمار الفلسطيني ولمحافظة 
طولكــرم تهانيــه الفتتاح هــذا الفــرع، منوهاً إلى 
أن المحافظــة  شــهدت فــي اآلونة األخيــرة افتتاح 
فروع جديدة لبنوك وشــركات، ومشاريع اقتصادية 
ومصانــع، مما يؤكد على وجود فرص اســتثمارية 
فــي المحافظــة، وذلــك انطالقا من هذا التوســع، 

وباالعتماد على نتائج دراسة واقع البيئة االستثمارية 
والتي أثبتت وجود هذه الفرص االســتثمارية على 

مستوى المحافظة ككل.
وتابع المحافظ أبو بكــر قائالً: «محافظة طولكرم 
بكل مكوناتها تصطف خلف القيادة ممثلةً بالرئيس 
أبــو مــازن، وتقــف إلى جانــب الحكومــة، وداعمة 
للموقــف السياســي الثابت في مواجهــة االحتالل، 
والدفــاع عن حقوق شــعبنا وثوابتنــا، ويجب علينا 
جميعــاً أن نتعــاون ألجل التغلب علــى هذه األزمة 
والظروف الصعبة التي فرضها علينا االحتالل، عبر 
االعتــداء على أموال المقاصة الفلســطينية، تحت 
حجــة دفع مخصصات عائالت الشــهداء واألســرى 
وعلينــا أن نذهب باتجاه مبــادرات وحلول لمواجهة 

تلك األزمة والظرف الصعب الذي نمر به». 
وأضــاف المحافظ أبــو بكر: « نؤكــد على دور 
ســلطة النقــد والقطاع المصرفــي من البنوك 
والمؤسســات المصرفية، ونريد مبــادرات من 
جميع القطاعات، وخاصة أنه كانت هناك مبادرة 
من البلديات والمجالس المحلية، ونقابة األطباء 
وعــدد مــن المؤسســات، وكل ذلــك يصب في 
تعزيز الصمود ومواجهة هذه المرحلة الصعبة 

والتغلب عليها.

مجلس تنظيم قطاع الكهرباء ينشر تقرير 
«مؤشر أداء شركات التوزيع خالل العام 2018»

رام اهللا- وفا- بين تقرير أعده مجلس تنظيم 
قطــاع الكهرباء حول مؤشــرات أداء شــركات 
توزيع الكهرباء للعام 2018، ونشرت نتائجه 
خــالل مؤتمــر عقــد امس، فــي مدينــة رام 
اهللا، انخفاض صافي الدين على مســتهلكي 
الكهربــاء للعــام الماضــي بأكثر مــن مليون 

شيقل مقارنة مع عام 2017.
وقــدم الرئيــس التنفيــذي للمجلــس حمدي 
طهبوب خالل مشــاركته فــي المؤتمر عرضا 
لبيانات شــركات التوزيع العاملة في الوطن، 
JDE- وهي: شركة كهرباء محافظة القدس
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مرخصة.
واوضح طهبوب: صافي الدين على المستهلكين 
انخفض عن العام 2017 اذ بلغ 1.471 مليون 
شــيقل مقارنة بـ1.785 مليون شيقل للعام 
2017، وهذا مؤشر ايجابي لتحصيل شركات 
التوزيع، وان مؤشر االنقطاعات ارتفع ايجابيا 
لتقــل مدة االنقطاعات عــن العام 2017 عن 

المستهلك.
واشار إلى ان تقرير مؤشرات االداء استند على 
سبعة جوانب للتحقق من معايير خدمة توزيع 
الطاقة الكهربائية وهي: اداء المســتهلكين، 
ومؤشرات اســتمرارية الخدمة (االنقطاعات) 
والتــي تعتمد على بيانــات انقطاعات الطاقة 
الكهربائية حســب المتســبب بهــا (الموزع او 
الشــركة المــزودة- القطريــة)، ومؤشــرات 
جودة الخدمة للمستهلكين، ومؤشرات مالية، 

ومؤشرات الطاقة المتجددة، ومؤشرات فنية، 
واخيرا مؤشرات طواقم العمل.

وقــال طهبــوب ان اعــداد المســتهلكين في 
الشركات المذكورة للعام 2018 بلغ 202.310 
مستهلكين، بحجم مبيعات وصل الى 1.426 
جيجــا واط في الســاعة للشــريحة المنزلية، 
و666 جيجا واط في الساعة للشريحة التجارية 
و590 جيجا واط في ساعة للشريحة الصناعية، 
موضحا أن الهدف من هذا التقرير كان العمل 
على جمع اكبر قدر من البيانات عن واقع قطاع 
توزيــع الكهربــاء، حيث إن ذلك يســاعد على 
تحليل أدق لواقع الشركات وحاجاتها والتحديات 

التي تواجهها».
بــدوره، قــال رئيــس مجلــس االدارة أحمــد 
العديلي، «ان مؤشرات االداء من أهم االدوات 
التي يستخدمها مجلس تنظيم قطاع الكهرباء 
لقياس اداء شركات قطاع توزيع الكهرباء في 
الوطن، مــع العلم ان هذه المؤشــرات تعتبر 
معايير عالمية وضعت لتقييم خدمة الكهرباء 

المقدمة للمستهلكين».
واوضــح العديلي ان إصدار تقرير مؤشــرات 
األداء ونشــره يســاهم بتحقيــق السياســات 
التي ينتهجها المجلس لالنفتاح على الجمهور 
الطالعه علــى كل ما يتعلــق بتنظيم قطاع 
الكهرباء وتقديم نظرة واقعية عن هذا القطاع 

الحيوي.
الجدير بالذكــر أن المجلس للعام الرابع على 

التوالي يصدر تقريرا لمؤشرات األداء.
يذكــر ان المجلــس ســيقوم بإضافــة بند 
النقــل الوطنيــة  بخصــوص اداء شــركة 
للكهربــاء فــي التقرير الذي ســيصدر عن 

العام 2019.

«القدس المفتوحة» وبلدية قلقيلية تنظمان يوماً علمياً بعنوان 
«التنمية المحلية في مدينة قلقيلية: الواقع والتحديات»

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
أوصى مشاركون بضرورة 
االنتقال بين رجال األعمال 
والتجار إلى مفهوم أوســع 
للمنافســة، حيــث تتنافس 
المدينــة بكاملها مع المدن 
األخــرى، وإيجــاد منتجــات 
متميزة أو عرض المنتجات 
أقــل،  بســعر  المشــابهة 
وتقديــم عروض ســعرية 
جيــدة يتــم اإلعــالن عنها 
بشكل مناسب كفيل بجذب 
المتســوقين للمدينة، كما 
أوصوا بضرورة عمل قاعدة 
بيانات مشتركة للمعلومات 
المحافظة  علــى مســتوى 
نحــو  التوجــه  وضــرورة 
التعليــم المهني كأســاس 

للتنمية.
جاء ذلك خالل رعاية اللواء 
رافع رواجبة محافظ قلقيلية 
لليوم العلمي الذي نظمته 
المفتوحة- القدس  جامعة 

فرع قلقيلية وبلدية قلقيلية 
بعنــوان «التنميــة المحلية 
في مدينة قلقيلية- الواقع 
والتحديــات»، داخل الحرم 
الجامعــي،، بحضــور مــن 
مدير الفــرع د. نور األقرع، 
ورئيس بلديــة قلقيلية د. 
هاشــم المصــري، وعميد 

العلمي والدراســات  البحث 
العليــا د. حســني عــوض، 
لتنميــة  ا كليــة  عميــد  و
د.  االجتماعيــة واألســرية 
وممثلــي  شــتية،  د  عمــا
ت  لهيئــا ا و ت  سســا لمؤ ا
الرسمية والشعبية، وطلبة 
الفرع. وشــارك فــي اليوم 
العلمي العديد من الباحثين: 
د. إسالم عبد الجواد األستاذ 
مساعد في كلية االقتصاد 
والعلــوم اإلداريــة بجامعة 
النجاح الوطنية، وأ. رياض 
أبــو ســمرة رئيس قســم 
تطوير األراضــي بمديرية 
زراعــة قلقيلية، ود. صالح 
صبري مدير مركز البحوث 
اإلداريــة واالقتصادية في 
جامعة القــدس المفتوحة، 
وأ. محمــد قطقــط مديــر 
وصناعــة  تجــارة  غرفــة 
قلقيلية، وأ. خالد طه مدير 
وحدة التنميــة االقتصادية 

في بلدية قلقيلية».
وقدم د. عبــد الجواد ورقة 
تنافسية  بعنوان «تحسين 
وجاذبيــة مدينــة قلقيليــة 
لتحقيق التنمية االقتصادية 
المحلية»، متناولة محددات 
المحليــة  التنميــة  درجــة 
وتنافســية مدينة قلقيلية 

ودور البلدية والمؤسســات 
العامة في تحسين تنافسية 
المدينة. وقدم  أبو ســمرة 
«صمــود  بعنــوان  ورقــة 
وتنميــة مســتدامة» تناول 
فيها نسبة مساهمة الناتج 
الزراعي لمحافظة قلقيلية 
مــن إجمالــي قيمــة الناتج 
الزراعي، إضافة إلى نسب 
الواقــع  وإحصــاءات حــول 
الزراعــي للمحافظة. وفي 
السياق ذاته، قدم د. صبري 
ورقة بعنوان «السياحة في 
قلقيلية: الواقع والتحديات» 
تناولت الواقع السياحي في 
مدينــة قلقيلية والمعوقات 
القــوة والضعــف  ونقــاط 
والفــرص والتحديــات، ثم 
قدم أ. قطقط ورقة تحمل 
عنوان «دور الغرفة التجارية 
التنمية المســتدامة»  فــي 
حيــث تضمــن التوجه نحو 
التدريــب التقني وأهميته، 
فيمــا قــدم أ. طــه ورقــة 
بعنوان «استراتيجية التنمية 
المحليــة في  االقتصاديــة 
بلديــة قلقيليــة: التحديات 
والفــرص المتاحــة» تناول 
التنمية  خاللها استراتيجية 
المحلية في  االقتصــاديــة 

بلدية قلقيلية.

العسيلي: المناطق الصناعية ستشهد تحوالً في النشاط االستثماري خالل المرحلة المقبلة
رام اهللا- الحيــاة االقتصاديــة- قال وزيــر االقتصاد 
الوطنــي/ رئيــس مجلــس ادارة الهيئــة العامــة 
للمدن الصناعية والمناطــق الصناعية الحرة خالد 
العســيلي، يــوم امس، انه ســيتم وضع سياســة 
اســتراتيجية لتطوير وتوســيع المناطــق الصناعة 
وجــذب االســتثمارات الالزمــة لتوليــد فرص عمل 
تمكن من مواجهة معدالت البطالة والفقر.وأضاف 
الوزير خالل ترؤســه االجتماع االول لمجلس ادارة 
الهيئــة» نعول خالل المرحلــة القاعدة على احداث 
تحول واختراق حقيقي في تحسين اداء وسير المدن 
والمناطــق الصناعيــة ومعالجة كافة االشــكاليات 
التي تعرقل ســير عملها بأسرع وقت بحيث تشكل 

مناطق جذب ومحفزة على االستثمار.وكشف الوزير 
عــن حصيلة نتائج اللقاءات والمشــاورات المكثفة 
التــي اجراها مع بعض الــدول المانحة والتي ابدت 
اســتعدادها لدعــم توجهات الوزارة فــي النهوض 
بواقــع المناطــق الصناعية الحالية والســعي نحو 
انشــاء المزيد مــن المناطــق الفتاً الــى ان مدينة 
ترقوميا الصناعية سترى النور قريبا كما هو الحال 
في منطقــة جنين الصناعية الحرة.وشــدد الوزير 
علــى توجيهات وتعليمات ســيادة الرئيس ورئيس 
الوزراء بشــان توســيع القاعدة االنتاجية من خالل 
تطوير وتحســين اداء المناطق الصناعية، وتنفيذ 
مشاريع استراتجية واعدة تعزز من ريادية الصناعة 

لدورها الهام في التشــغيل واإلنتاج باإلضافة الى 
توظيف الطاقة المتجددة في مختلف المجاالت.وشدد 
المجلس على اهمية ازالة جميع المعيقات التي تحد 
من نشاط القطاع الخاص وتنفيذ برامجه ومشاريع 
على اكمــل وجه، عــالوة على تبســيط االجراءات 
وتحديــث البيئــة التشــريعية الناظمــة لالقتصاد 
الوطنــي. وراجع المجلس في جلســته التي عقدت 
بمقــر هيئة المــدن والمناطق الصناعيــة بمدينة 
رام اهللا واقع المناطق الصناعية وسير العمل فيها 
والتحديــات التــي تواجهها باإلضافــة إلى الخطط 
المستقبلية للنهوض وتحسين ادائها، بما في ذلك 

الخطط االستراتيجية والسنوية والربعية.

عطاري: حولنا 4 مليون دوالر لصالح 178 مزارعا متضررا جراء الحروب على غزة
رام اهللا- وفــا- أعلــن وزير الزراعــة، رئيس مجلس 
صنــدوق درء المخاطــر والتأمينــات الزراعية رياض 
عطــاري، امــس، عن تحويــل مبلغ 4 مليــون دوالر 
أميركــي من خالل الصنــدوق ووزارة المالية لصالح 
178 مزارعــا متضررا في قطاع غــزة جراء الحروب 
التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة لألعوام (2009 
،2012، 2014).وتأتي هذه المساعدة ضمن برنامج 
المســاعدات الزراعية الممول من االتحاد األوروبي، 

المنفــذ من قبــل صندوق درء المخاطــر والتأمينات 
الزراعية ووزارة الزراعة، حيث تشمل المنحة تأهيل 
22 بئــر ميــاه لــري حوالــي 2800 دونــم، وتقديم 
15 جــرارا زراعيا، وتزويــد 118 مزرعة حيوانات بما 
مجموعه 2600 رأس ماشية، وبناء 37 بيتا بالستيكيا، 
وبهذا يصل مجموع المستفيدين من البرنامج حتى 
اليــوم 259 مزارعــاً متضرراً في قطــاع غزة.ويأتي 
تنفيذ هذه المشاريع ضمن توجيهات وخطط القيادة 

بدعــم صمــود المزارعين فــي قطاع غــزة، وتنمية 
االقتصاد الزراعي ومواجهة اعتداءات جيش االحتالل 
اإلســرائيلي على القطاع.وستســتمر وزارة الزراعة 
بالتعــاون مع كافة الوزارات والمؤسســات الحكومية 
والقطــاع الخاص والشــركاء الدوليين بتنفيذ حزمة 
من المشــاريع الزراعية للمزارعين المتضررين من 
االحتالل اإلسرائيلي ســيعلن الحقاً، وسيبقى قطاع 
غزة حاضرا في برامج الحكومة الفلسطينية الحالية.


