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خبراء :الحكم على الموسم الزراعي ما زال مبكرًا
رام الله  -وفا :رغم قلة تس����اقط األمطار هذا الموسم ،إال أن مدير
عام اإلرشاد والتنمية الريفية في وزارة الزراعة صالح الدين البابا،
يعتب����ر أنه من المبكر الحكم على الموس����م الزراعي ،مش����يرا إلى
المثل الشعبي "شتوة نيسان تحيي األرض واإلنسان" ،وهذا يفيد
تحديدا في الزراعات الصيفية.
وحول الموس����م المطري ،أوضح مدير دائ����رة األرصاد التطبيقية
في دائرة األرصاد الجوية بوزارة النقل والمواصالت ،عصام عيسى،
أن الموس����م المطري أقل من معدالته بكثي����ر في معظم المناطق،
مش����يرا إلى أن ش����هر كانون الثاني المنصرم ،شهد هطوال جيدا
لألمط����ار ،وكان معدل األيام الماطرة في����ه  15يوما ،أقلها كان في
رف����ح بمعدل  10أي����ام ،فيما بلغت في نابل����س وجنين  18يوما في
ذات الشهر.
وقال :في فلسطين ثالثة أشهر ماطرة ،وهي كانون األول وكانون
الثاني وشباط ،وتشكل معدالت األمطار فيها ثالثة أرباع الموسم،
والباقي يت����وزع على األش����هر القريبة منها ،ولكن هذا الموس����م
هطلت معظم الكمية في كانون الثاني ،وعلى سبيل المثال كانت
األمطار في مدينة نابلس خالل ش����هر كان����ون األول 77 ،مليمترا،
بينما معدل األمطار الس����نوي للشهر هو  140.5مليمتر ،بنسبة 54
بالمئة من معدل الشهر .وأضاف عيسى أن هذا ينسحب على باقي
المحافظات باختالف النسب ،فمعدالت توزيع األمطار على األشهر
كانت قليلة ،وهذه النسب تؤثر على الموسم الزراعي.
وأش����ار الباب����ا الى أن معدل األمطار لهذا الموس����م ،غير مبش����ر
للموس����م الزراعي ،موضحا أن موسم الش����تاء يستمر حتى الحادي
والعش����رين من شهر آذار ،وعمليا هذه الفترة يحتمل بشكل كبير

أن تهطل فيها أمطار لتحسن الوضع العام.
وقال :لغاية اآلن ،األمطار وضعها جيد ،خاصة للمحاصل الحقلية
مث����ل القمح والش����عير ،لك����ن إذا توقف هطول األمطار س����تكون
النتائج سلبية ،وهذا يؤثر أيضا على المراعي الطبيعية ،وبالنسبة
للزراعات البعلية فما زال الوقت مبكرا للحكم على أشجار الفاكهة،
ومع نهاية الشهر الجاري من الممكن أن تظهر المؤشرات.
وأضاف أنه من األهمية بمكان ،انتهاج واعتماد تقنيات الحصاد
المائي ،س����واء كان هناك وفرة في المياه ،أو نقص ،وقال :نحن في
الوزارة نركز مع المزارعين على استخدام الوسائل سهلة التطبيق،
مثل الحراثة الكونتورية مع ميل األرض ،وكذلك االهتمام بالجدران
االستنادية ،التي تعمل على منع تسرب المياه وانجراف التربة.
بدوره ،قال مدير دائرة المياه في وزارة الزراعة د .فرح صوافطة:
من خالل متابعتنا خالل السنوات األخيرة ،نالحظ أنه أصبح تذبذب
وانزياح في الموس����م المطري ،وكان الموسم س����ابقا يغطي ستة
ش����هور ،ما يجعل المزارع غير مضطر للري خالل ستة أشهر كاملة،
حيث كان يبدأ الهطول أواخر تشرين األول ويستمر حتى نيسان،
وف����ي معظم الس����نوات ،نالحظ أن الموس����م المط����ري يبدأ نهاية
تش����رين الثاني أو بداية كان����ون األول ،وبعده����ا يحدث انحباس
للمطر ،وهذا يس����بب الحاجة الى شهرين إضافيين للري ،ما يحدث
ضغطا على المياه الزراعية ويؤثر على الموسم الزراعي.
وتابع :يضاف إلى ذلك نمط المطر الذي كان يهطل سابقا طيلة
فترة الموسم ،واآلن أحيانا يهطل مرة واحدة وبشكل غزير ،وأحيانا
أخرى يكون بش����كل مري����ح ،وهذا له نتائج على الموس����م الزراعي
والمياه الجوفية.

ضمن حملة مهرجان التسوق

«سبيتاني» تجري السحب األول
عـلـــى هــــواتــف «»iPhone X

في تقرير حول النتائج األساسية لمسح القوى العاملة للعام 2017

«اإلحصاء» %45.5 :مشاركون في القوى العـامـلــة
بـعـمــر  15سـنــة وأعـلى ومـعـدل الـبـطــالــة %27.4
رام الل���ه " -األيام" :ذكر تقرير للجه���از المركزي لإلحصاء ،أمس ،أن
عدد المشاركين في القوى العاملة بلغ  1,374,600شخص خالل العام
 ،2017منهم  870,000ش���خص في الضفة الغربية و 504,600شخص
في قطاع غزة .وأوضح التقرير أن نس���بة المشاركة في القوى العاملة
ف���ي الضفة الغربي���ة بلغت  %45.6مقابل  %45.2ف���ي قطاع غزة ،ومن
الواضح أن الفجوة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناث
ما زالت كبيرة حيث بلغت  %71.2للذكور مقابل  %19.0لإلناث.

 % 27.4معدل البطالة
وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية
 377,300ش���خص ،بواقع  220,200في قط���اع غزة مقابل  157,100في
الضفة الغربية.
وال يزال التفاوت كبيرًا في معدل البطالة بين الضفة الغربية وقطاع
غزة ،حيث بلغ في قطاع غزة  ،%43.6مقابل  %18.1في الضفة الغربية،
أما على مستوى الجنس فقد بلغ  %22.3للذكور مقابل  %47.4لإلناث.
ُس���جلت أعلى معدالت بطالة للفئة العمرية  24 -20سنة حيث بلغت
 %44.6في العام  .2017أما على مس���توى الس���نوات الدراس���ية ،فقد
س���جلت اإلناث اللواتي أنهين  13سنة دراس���ية فأكثر أعلى معدالت
بطالة حي���ث بلغت  %53.8من إجمالي اإلناث المش���اركات في القوى
العاملة لهذه الفئة.

ارتفاع عدد العاملين في السوق
وارتفع عدد العاملين في الس���وق المحلية م���ن  861,200عامل في
العام  2016الى  863,500عامل في العام  ،2017حيث ارتفع العدد في
الضفة الغربية بمقدار  7,500عامل ،بينما انخفض عدد العاملين في
قطاع غزة بمقدار  5,200عامل لنفس الفترة.
ويعتب���ر قطاع الخدم���ات األكثر اس���تيعابًا للعاملين في الس���وق
المحلي���ة حي���ث بلغت نس���بة العاملين في���ه من بي���ن العاملين في
الضف���ة الغربية  %32.7مقابل  %53.3ف���ي قطاع غزة ،وهناك %21.3
من العاملين يعملون في القط���اع العام ،بواقع  %36.5في قطاع غزة،
و %15.2في الضفة الغربية.
وبلغ مع���دل األجر اليومي للمس���تخدمين بأجر  101.5ش���يكل في

الضفة الغربية ،مقابل  59.4شيكل في قطاع غزة.
وبلغ معدل ساعات العمل األسبوعية للمستخدمين بأجر في الضفة
الغربية  44.2س���اعة أس���بوعيا في العام  2017مقاب���ل  44.3في العام
 ،2016كم���ا بلغ معدل ايام العمل الش���هرية  22.9يوم عمل في العام
 2017مقاب���ل  22.8يوم عمل ف���ي العام  ،2016وفي قط���اع غزة بلغت
ساعات العمل األسبوعية للمستخدمين بأجر  37.6ساعة عمل و38.3
س���اعة عمل أس���بوعيا خالل العام  2017والعام  ،2016وبلغ معدل أيام
العمل الش���هرية  22.6يوم عمل في الع���ام  2017و 22.7يوم عمل في
العام .2016

 130,700عامل في إسرائيل والمستوطنات
بلغ عدد العاملين في إسرائيل والمستوطنات  130,700عامل في العام
 2017مقابل  116,800عامل في العام  ،2016هذا وتوزع عدد العاملين في
إسرائيل والمستوطنات حسب حيازتهم للتصريح في العام  2017بواقع
 67,900عامل لديهم تصاريح عم����ل 43,400 ،عامل بدون تصاريح عمل،
 19,400عامل يحملون وثيقة إسرائيلية أو جواز سفر أجنبيا.
في س���ياق متصل ،بلغ عدد العاملين في المستوطنات اإلسرائيلية
 22,100عامل في العام  2017مقارنة بـ  20,800عامل في العام .2016
وس���جل قطاع البناء والتش���ييد أعلى نسبة تش���غيل في إسرائيل
والمس���توطنات والت���ي تش���كل  %61.6م���ن إجمال���ي العاملي���ن
الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات.
بلغ معدل األجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات 226.7
ً
ش���يكل في العام  2017مقارنة بـ  218.0شيكال في العام  ،2016بينما
بلغ معدل س���اعات العمل للعاملين في إسرائيل والمستوطنات 41.6
س���اعة عمل أسبوعيا في العام  2017مقارنة بـ  40.2ساعة أسبوعيا في
العام  ،2016وبلغ معدل أيام العمل الش���هرية  19.6يوم عمل شهريًا
في العام  2017وكذلك في العام .2016

العاملون حسب الحالة العملية
 % 70.5من العاملين هم من المس���تخدمين بأجر بواقع  %66.9في
الضفة الغربية و %79.5في قطاع غزة.
و %18.5من العاملين يعملون لحس���ابهم الخاص بواقع  %20.2في

الضفة الغربية و %14.1في قطاع غزة.
فيما بلغت نسبة العاملين الذين يعملون كأرباب عمل  ،%6.5بواقع
 %7.7في الضفة الغربية و %3.4في قطاع غزة.
وبلغت نس���بة العاملين الذين يعملون كأعضاء أسرة غير مدفوعي
األجر  %4.5بواقع  %5.2في الضفة الغربية و %3.0في قطاع غزة.

حقوق وامتيازات المستخدمين
بأجر في القطاع الخاص
واظهر التقرير ان  %25.3من المستخدمين بأجر لديهم عقود عمل
(منهم  %8.7لديهم عقود مح���ددة المدة و %16.6عقود غير محددة
المدة) ،مقاب���ل  %51.2ال يوجد لديهم عقود عم���ل ،و %23.5يعملون
بموجب اتفاق شفوي.
وأضاف التقري���ر ،إن  %21.8من المس���تخدمين بأجر يحصلون على
مكاف���أة نهاي���ة الخدمة أو التقاع���د ،و %21.8يحصل���ون على إجازات
سنوية مدفوعة األجر ،و %21.0يحصلون على إجازات مرضية مدفوعة
األجر ،فيما تحصل  %34.7من النس���اء المستخدمات بأجر على إجازة
أمومة مدفوعة األجر.
وبلغت نس���بة العاملين الذين ينتس���بون لنقابات عمالية  -مهنية
 %17.3بواقع  %10.9في الضفة الغربية و %30.0في قطاع غزة.
واظهر التقرير ان  %38.8من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص
ً
يتقاضون أجرًا ش���هريًا أقل من الحد األدنى لألجر ( 1,450شيكال) في
فلسطين.
 % 17.9من المستخدمين بأجر في القطاع الخاص من الضفة الغربية
( )40,200يتقاضون أجرًا ش���هريًا أقل من الحد األدنى لألجر وبمعدل
ً
أجر شهري قدره  1,079شيكال.
أما في قطاع غزة فقد بلغت نس���بة المس���تخدمين بأجر في القطاع
الخاص الذين يتقاضون أجرًا شهريًا أقل من الحد األدنى لألجر %80.6
ً
( ،)90,400وبمعدل أجر شهري قدره  731شيكال.

عمالة األطفال
وبالنس���بة لعمالة األطفال اكد التقري���ر ان  %3.4من األطفال 17-10
سنة هم عاملون ،بواقع  %4.6في الضفة الغربية و %1.7في قطاع غزة.

خالل وقفة لشبكة المنظمات األهلية

غـ��زة :ممثـل��و الـقطـ��اع الزراع��ي يطالب��ون الجه��ات
المانح��ة بـدعـ��م صـنـ��دوق تـعـويـ��ض الـمـزارعـي��ن
كتب حامد جاد

أجرت شركة أكرم سبيتاني واوالده السحب األول ضمن حملة
مهرجان التس���وق ،حيث تم الس���حب على  11جهاز iPhone X
وقد فاز كل من فتحية فايز حوش���يه وأمج���د عبد الفتاح الدباغ
واش���رف حمدي مس���ودة من القدس ،وكل من جم���ال عطا الله
ش���ومان وفادي احمد مصلح وضياء جابر شعبان من منطقة رام
الله واحمد عبد الحكيم المحتسب من الخليل ،ورشاد جورج عوده
من بيت ساحور ،وموسى احمد الخطيب من العيزرية ،وبراء حكم
عرقاوي من جنين وميساء سويدان من نابلس ،حيث تم التواصل
مع جمي���ع الفائزين واخبارهم بفوزهم بالجائزة حيث عبر جميع
الفائزين عن س���عادتهم الغامرة بالفوز به���ذه الجائزة وقدموا
الشكر الجزيل لشركة سبيتاني على هذه المفاجأة الجميلة.
وسوف يتم السحب للمرة الثانية أيضا على  11جهاز  iPhone Xفي آذار.
ومن الجدير بالذكر ان خصومات مهرجان التس���وق تصل الى
 %30على مجموع���ة مميزة ومتنوعة من االجه���زة الكهربائية
والمنزلية من ثالجات ،غس���االت ،نش���افات ،وشاشات تلفزيون،
أف���ران ،أدوات مطبخية وأجهزة منزلية صغي���رة .ومجموعة من
االجه���زة اإللكترونية " "ITاجه���زة الموبايل ،ألع���اب الفيديو،

واإلكسس���وارات الخاص���ة باألجه���زة االلكتروني���ة مثل أغطية
الحماية الخاصة بالموبايالت .وتش���مل الحملة جميع الشركات
العالمية مثل إل جي ،بيكو ،ميديا ASUS ،وغيرها من الشركات"،
التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية.
وتتميز عروض مهرجان التسوق باألسعار المميزة والمناسبة
لجمي���ع الفئات ،حيث يمكن للزب���ون الحصول على تلفزيون LG
س���مارت مع ماجيك ريموت  55بوصة م���ع عالقة حائط وخدمة
تركيبه وتوليفه فقط بسعر  2990شيكال ،وثالجة  553 Bekoلتر
بسعر  3790شيكال ،ونشافة من  8 Mideaكيلو بـ  1890شيكال،
والجدير بالذكر أن ش���ركة س���بيتاني تقوم بإطالق هذه الحملة
عند بداية كل عام ،إلعطاء فرصة للمواطنين الكرام للحصول على
أحدث االجهزة بأسعار مناسبة ُومخفضة.
لذا تدع���و الش���ركة كاف���ة زبائنها الك���رام لزي���ارة فروعها
واالس���تفادة من عروض مهرجان التسوق التي ستستمر لغاية
 28ش���باط قبل نفاذ المخزون فالكمية محدودة .والعرض متوفر
في جميع فروع سبيتاني وفروع سبيتاني هوم وفروع سبيتاني
تنزيالت ،وذلك في جميع المحافظات.

طال���ب ممثلون ع���ن القط���اع الزراعي
بتفعيل صندوق تعويض المزارعين عن
الكوارث الطبيعية والبدء في بلورة آليات
تنفيذية تمك���ن الصندوق من االضطالع
بدوره في تخفيف األعب���اء الواقعة على
المزارعين المتضررين جراء الحصار .
وش���ارك ع���دد كبي���ر م���ن المزارعين
والصيادي���ن وممثلي���ن ع���ن المنظمات
االهلي���ة الزراعي���ة في وقف���ة تضامنية
نظمه���ا القط���اع الزراع���ي في ش���بكة
المنظم���ات األهلية الفلس���طينية امس
قبال���ة مجلس ال���وزراء ف���ي مدينة غزة
للمطالب���ة بتفعي���ل صن���دوق تعويض
المزارعي���ن ع���ن الك���وارث الطبيعي���ة
وتطبيقه في قطاع غزة .
ورفع المش����اركون في الوقف����ة الفتات
طالبت القطاعين العام والخاص والجهات
المانحة بتقدي����م التبرعات للصندوق كي
يقوم بدوره في التدخل الفوري المباش����ر
لصالح المزارعين بما يضمن اس����تمرارهم
ف����ي الحفاظ عل����ى أراضيه����م عند حدوث
األزمات والكوارث وف����ي ظل ما يتعرضون
له من قبل االحتالل من استهداف واتالف
لمعدات زراعية ولقوارب الصيادين .
واش���ار مدي���ر الش���بكة أمجد الش���وا

ف���ي كلمة القاه���ا ال���ى أن تنظيم هذه
الوقفة اس���تهدفت المطالب���ة بتفعيل
صندوق تعويض المزارعين من الكوارث
الطبيعي���ة ودع���م مطالبه���م المتعلقة
بتوفي���ر اإلمكان���ات الالزم���ة وتلبي���ة
احتياجاته���م ف���ي مواجه���ة الظروف
الصعبة التي يعيش���ونها جراء استمرار
االعتداءات االس���رائيلية وفي مقدمتها
الحص���ار ومنع وصولهم إل���ى أراضيهم
في المناطق الحدودية ورش محاصيلهم
بالمبيدات القاتلة .
وشدد الش���وا على وقوف الشبكة الى
جان���ب المزارعي���ن والصيادي���ن مطالبًا
بتوفير س���بل الحياة الكريمة للمزارعين
ولعائالته���م عب���ر توفي���ر ف���رص عمل
وتمويل احتياجاتهم الالزمة الس���تمرار
نشاطهم االنتاجي.
من جهته ألقى س���عد الدي���ن زيادة من
اتحاد لج���ان العم���ل الزراعي كلمة باس���م
المزارعي���ن والصيادي���ن اعتب���ر فيه���ا ان
النه���وض بالقطاع الزراعي ف���ي محافظات
غزة من ش���أنه معالجة جملة من المش���اكل
المعيشية التي يعاني منها سكان القطاع .
وأوضح س���عد أن حصة القطاع الزراعي
من الموازنة العامة تقدر بنحو  %1وذلك
بالرغم م���ن أن القط���اع الزراعي يعد من
أهم القطاعات االنتاجية والتش���غيلية

موازنة ترامب ترصد خطة للبنية التحتية
وتقليصًا كبيرًا لبرامج رعاية وتزيد العجز
واش���نطن -أ ف ب :كش���فت إدارة الرئيس األميركي دونالد
ترام���ب امس ،عن خط���ة طموح���ة لتجديد البني���ة التحتية
االميركية ضمن موازنة تلحظ زيادة الدين واقتطاعات بمئات
مليارات الدوالرات لبرامج رعاية اجتماعية ونفقات أخرى.
ويتخل���ى مش���روع موازنة الس���نة المالي���ة  2019عن هدف
قديم للجمهوريين يتعلق بسد عجز الميزانية الفدرالية في
غضون عقد ،مع توقع ارتفاع العجز في  2020واس���تمراره في
المس���تقبل المنظور وس���ط زيادة النفقات العسكرية بشكل
قوي ومكلف.
وترصد خطة تحديث طرق وجس���ور ومط���ارات متداعية ،ما
يزيد بقليل ع���ن  200مليار دوالر من األموال الفدرالية ،والتي
يقول البيت االبيض إنها س���تحقق عائدات بنحو  1,3ترليون
دوالر من استثمارات حكومات الواليات والقطاع الخاص.
ّ
ويروج مس���ؤولو اإلدارة األميركية إلى خطة البنية التحتية
بوصفها عودة الى سكة األولويات الوطنية ،مع تخصيص 50
مليار دوالر لمش���اريع في مناطق ريفية العديد منها صوتت
لترامب في انتخابات .2016
ّ
التحول يأتي بعد االنفاق العس���كري
وقال ترامب ان ه���ذا
المسرف في اعقاب هجمات  11ايلول/سبتمبر  2001اإلرهابية.
لكنه أش���ار أيضا الى زيادة في النفقات العس���كرية تتضمن
ترس���انة نووي���ة ّ
محدثة يمك���ن ان تجعل القوات المس���لحة
األميركية "تمتلك اكثر من غيرها بكثير".
وقال ترامب االثني���ن "أنفقنا  7تريليون دوالر في الش���رق
االوسط 7 .تريليون .يا له من خطأ" ،مضيفا "ونسعى لبناء طرق
وجس���ور وإصالح جسور متداعية ونواجه صعوبة في الحصول

على األموال  ...هذا جنون".
يسعى مشروع موازنة البيت االبيض على مدى عشر سنوات،
لخف���ض االنفاق بتريليون���ات الدوالرات ف���ي معظم قطاعات
الحكومة الفدرالية ،وخصوصا في االنفاق على الصحة والفقر.
ومن شأن مشروع الموازنة ذلك ،إلغاء برنامج الرئيس السابق
ب���اراك اوباما للتأمي���ن الصحي واقتطاع أكثر م���ن  200مليار
دوالر من مس���اعدات االغذية للفقراء ،مع تقليص برامج طبية
مخصصة للفقراء واألميركيين األكبر سنا.
ورغم االقتطاعات فإن مش���روع الموازن���ة اإلجمالية البالغة
 4,4تريليون دوالر ال يزال يرصد زيادة في االنفاق بنس���بة 10
بالمئة مقارنة بعام .2017
وم���ن المرجح اال يكون لخط���ة االدارة المالية تأثيرا حقيقيا
عندم���ا يب���دأ النق���اش حوله���ا ف���ي الكونغ���رس ،حيث قد
يعتبر اعض���اء المجلس انه من الصع���ب تطبيق بعض برامج
االقتطاعات الكبيرة.
لكن مقترحات موازنة البيت األبيض تعد مؤش���را مهما عن
أولويات اإلدارة وس���ط توقع ارتفاع العج���ز الى نحو تريليون
دوالر ف���ي  2020وزي���ادة الدي���ن الفدرالي بنس���بة  61بالمئة
مقارنة بعام  2017بحلول .2028
وقال مدير الموازنة في البيت األبيض مايك مالفاني ،عضو
الكونغرس الجمهوري الس���ابق ،المؤيد لمطلب حزب الش���اي
فرض قي���ود مالية  --تع���ارض جهود الرئي���س اوباما اطالق
برنامج اس���تثمارات للبنية التحتية خالل فترة الركود" --إنها
وثيقة تنطوي على رسالة".
وأقر بأن البيت األبيض ال يتوقع ان تصبح الوثيقة قانونا بل

ان تحدد مسارا للعمل بين اعضاء الكونغرس.
ولك���ن خطة االنف���اق س���تثير بالتأكيد غض���ب صقور في
الكونغرس سيتس���اءلون عن تبرير الحكومة لتلك المش���اريع
الطموحة وسط انخفاض كبير للعائدات.
وقال بنك االس���تثمارات "جي بي مورغ���ان" االثنين انه من
المتوقع ان يرتفع العجز في موازنة ترامب الى  5,4بالمئة من
الناتج المحلي اإلجمالي في الس���نة المالية  ،2019وهي أعلى
نس���بة في فترة عدم ركود ،وأن يتخطاه فقط العجز المسجل
خالل االزمة المالية العالمية.
وتستند الخطة على تقديرات بأن االقتصاد االميركي سينمو
بنس���بة  3بالمئة س���نويا في السنوات الس���ت القادمة ،وهو
مع���دل نمو يقول العديد من خب���راء االقتصاد إنه غير واقعي
حتى مع الزيادة المحدودة الناجمة عن االقتطاعات الضريبية
الكبيرة التي اقرت في كانون األول/ديسمبر الماضي.
ويتوقع ان يلتقي ترامب أعضاء من الكونغرس من الحزبين
الكبيري���ن في البيت االبيض هذا األس���بوع في مس���عى لحل
الخالفات.
واتهم السناتور تشاك شومر زعيم المعارضة الديموقراطية
في مجلس الشيوخ ،البيت االبيض بالطلب من الطبقة الوسطى
واالطفال والعمال ان يتحملوا عبء "هدايا" الضرائب المقدمة
للشركات.
وقال في مجلس الشيوخ انه سيكون من االفضل للكونغرس
ان يناقش بمفرده مستويات االنفاق وان "يتجاهل" الرئيس.
وقال ش���ومر ان على ترامب "أن ال تك���ون لديه أوهام في ان
تصبح موازنته قانونا" مضيفا "لن تصبح قانونا".

مجموعة من المشاركين في الوقفة.

االم���ر الذي يتطلب زي���ادة حصة القطاع
الزراعي في الموازنة العامة.
ونوه س���عد ال���ى أن القط���اع الزراعي
كان يس���اهم بأكثر م���ن  %30من الناتج
المحلي في الس���نوات الماضية في حين
أصبحت مس���اهمته حاليًا أق���ل من %5
مطالب���ًا بالعمل على رفع حص���ة القطاع
الزراعي ف���ي الموازنة العام���ة وتفعيل
صندوق تعويض المزارعين عن الكوارث
الطبيعية  ،ودعم المنتج المحلي .
من جهته تال ممث���ل جمعية التنمية
الزراعي���ة مدح���ت حل���س بي���ان القطاع
الزراعي في ش���بكة المنظم���ات األهلية
بخص���وص تفعي���ل صن���دوق تعويض
المزارعي���ن الفتًا الى أن قط���اع غزة يمر
بظ���روف اس���تثنائية صعب���ة بس���بب
استمرار الحصار االس���رائيلي ألكثر من
 10س���نوات تخلله���ا ثالث ح���روب  ،تم

فيه���ا تدمير البنية التحتي���ة والمرافق
اإلنتاجية للثروة الحيوانية والنباتية .
وقال " ال زال قطاع الزراعة مستهدفًا من
قبل االحتالل بتجريف أراضي المزارعين
ورش مزارعه���م بالمبي���دات القاتل���ة،
باإلضافة إلى مضايق���ات الصيادين عبر
استهدافهم وإعطاب قواربهم ،باإلضافة
ال���ى الخس���ائر األخ���رى ج���راء الكوارث
الطبيعي���ة واآلفات واألمراض التي تلحق
الضرر ً
سواء بالمحاصيل النباتية وكذلك
بالثروة الحيوانية ومنتجاتها" .
وأكد حلس أن تفعيل صندوق تعويض
المزارعين عن الكوارث بات يشكل ضرورة
تنموية تستهدف درء المخاطر التي تلم
بهذا القطاع وبحقوق ومصالح المزارعين
والمساهمة في تعزيز صمودهم مطالبًا
القط���اع الزراعي في ش���بكة المنظمات
األهلية الفلس���طينية بتفعيل وتطبيق

قان���ون درء المخاطر والحماي���ة الزراعية
رق���م  13للع���ام  2013ف���ي قط���اع غزة
واعتماد صندوق تعويض المزارعين .
وشدد على ضرورة البدء في بلورة آليات
تنفيذية لهذا الصندوق كي يقوم بدوره
ومهمات���ه في قطاع غزة لتخفيف الضرر
واألعب���اء عل���ى المزارعي���ن المتضررين
جراء الحص���ار وعمليات الع���دوان داعيًا
إلى إع���ادة تش���كيل الهيئ���ة اإلدارية
للصندوق بما يتضمن التوزيع الجغرافي
المتوازن بحيث يأخ���ذ تمثيل قطاع غزة
بعين االعتبار إلى جانب التوزيع المهني
وضمان التمثيل الجندري به أيضا.
ودعا بي���ان القطاع الزراع���ي الحكومة
والقط���اع الخ���اص و المانحي���ن لتقديم
التبرع���ات للصندوق كي يقوم بدوره في
التدخل الفوري المباشر لصالح المزارعين
عند حدوث األزمات والكوارث .

بنك اإلسكان فروع فلسطين يعلن عن إطالق
حمـلـة جـوائـز حسـابـات الـتـوفـيـر للـعــام 2018
رام الل����ه -أعلــ����ن بنك اإلس����كان فروع
فلس����طين عــــن إط��ل�اق حملــــ����ة لجوائز
حس����ابات التوفيــــر الخاصة بالعام 2018
باس����ـــم " إن� َ
���س رزنامة زم����ان  ...واعتمد
رزنامة بنك اإلسكان" ،لتصل قيمة الجائزة
الكبرى إلى  100,000دينار تقدم في شهر
حزي����ران وأخرى في ش����هر كان����ون األول،
وذلك س����عيًا من البنك لتش����جيع االدخار
لدى العم��ل�اء القائمين والمحتملين ومنح
جميع ه����ؤالء من أصح����اب الرواتب ّ
وربات
البيوت وأصحاب األعمال والتعليم العالي
والمهن����ي والحرفيي����ن واألطف����ال ،فرصًا
جديدة للفوز بجوائز مجزية.
وتعليق���ًا عل���ى اط�ل�اق الحمل���ة ق���ال
الس���يد محمد البرغوثي المدير االقليمي
في البن���ك ّأن الحملة تمن���ح العمالء من
ّ
المدخري���ن ،فرص الفـــ���وز بجائزة كبرى
بقيم���ة  100,000دين���ار مرتين س���نويا
ولفائزي���ن اثني���ن ف���ي كل من ش���هري
حزي���ران وكان���ون األول ،ه���ذا إلى جانب
جائزة شهرية بقيمة  50,000دينار تمنح
لفائز واحد ( عدا ش���هري حزيران وكانون
األول) ،باإلضافة الى جوائز شهرية أخرى

فئة أل���ف دينار يت���م منحها لخمس���ة
فائزين بواقع خمسة آالف دينار شهريًا.
يش����ار ّأن حمل����ة "انس رزنام����ة زمان ...
واعتم����د رزنامة بنك اإلس����كان" ،تس����تمر
على م����دار الع����ام  2018وتتي����ح الفرصة
ألصح����اب حس����ابات التوفير الت����ي يزيد
أدن����ى رصيده����م ع����ن  200دين����ار أو ما
يعادلها بعملة الشيقل أو الدوالر ،الدخول

بالسحوبات على جوائز هذه الحملة.
ويأت���ي إط�ل�اق الحملة انس���جامًا مع
سياس���ة البنك التي تستهدف تشجيع
ع���ادة االدخار وإدراكه ألهمية حس���ابات
التوفي���ر ألصحابها ،وتقدي���رًا من البنك
لعمالئ���ه لوالئه���م الدائ���م وثقته���م
بخدم���ات البن���ك المصرفي���ة المتعددة
والمتميزة.

