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ورشة تناقش اإلدارة المتكاملة لمصادر المياه
رام اهللا - الحياة االقتصادية-  
نظمت ســلطة المياه  ورشة 
عمل حــول اإلدارة المتكاملة 
لمصادر المياه ضمن مشروع 
يضــم  الــذي   SWEMED
دول حوض البحر المتوســط 
الذيــن قدموا إلى فلســطين 
دولــة  مــا عــدا  للمشــاركة 
تونــس التي شــارك ممثلها 

عبر سكايب.
وقــد افتتــح رئيس ســلطة 
العتيلــي  د.شــداد  الميــاه 
الورشــة الثانيــة التي تنظم 
في فلسطين في هذا المجال 
، مثمنا دور المؤسســات في 
دعــم العمــل فــي البرامــج 

المخصصة لمصادر المياه.
واوضــح أن أعمــال الورشــة 
التي تســتمر ثالثة أيام تبدأ 
أعمالها بالتركيز على برنامج 
اإلصالح الذي تقوده ســلطة 
المياه والتي تمكنت من خالله 
البدء بوضع األسس السليمة 
منهــا  القطــاع  إلدارة هــذا 
اقتــراب االنتهاء مــن قانون 
المياه المعدل والذي بات على 

مقربة من إقراره .
عبــادي  معتــز  م.  وقــدم 
ســلطة  رئيــس  مستشــار 
المياه ملخصا حــول برنامج 
اإلصالح الذي تقوم به سلطة 
المياه واألهداف المرجوة منه 
والرامية إلى تطوير إجراءات 
الحوكمــة واالدارة واالطــار 
القانونــي المتعلــق بــإدارة 
قطاع المياه. وبين العبادي أن 
مخرجات اصالح قطاع المياه 
فــي المراحــل النهائيــة من 

خــالل المصادقة على قانون  
يمهد الطريق النشاء مجلس 
تنظيــم قطاع المياه ، منوها 
إلــى  القانون ســيحصر دور 
سلطة المياه للقيام بالمهام 
الوزارية السياســاتية لقطاع 
وتأســيس مصالــح  الميــاه 
الميــاه اإلقليميــة بالتشــاور 
مــع المعنييــن. كما ســيمهد 
الطريق لتحويــل دائرة مياه 
الضفة الى الشركة الوطنية 
النتاج وتوزيع المياه بالجمله.

كمــا تم فيمــا بعــد التطرق 
إلــى األهــداف التــي ترمــي 
إليها االستراتيجية القطاعية 
والتــي تطــرق لهــا م. عمــر 
زايــد والتــي تتضمــن رؤية 
فلسطينية شــاملة وواضحة 
على المــدى القريب والبعيد 
لكيفيــة إدارة هــذا القطــاع 
بشــكل متكامــل ومســتدام 
لتــي  ا ســس  أل ا تعكــس 

ســتبنى عليها كافة الخطط 
والتنفيذيــة  االســتراتيجية 
المســتقبلية. حيث تتلخص 
في محورين أساسيين األول 
إعداد سياسة عامة للقطاع، 
والثاني اشــتمالها على كافة 
العناصــر المتعلقــة بكيفية 
إدارة مصــادر المياه وتطوير 
بشــكل مســتدام،  كميتهــا 
كيفية تحســين خدمة تزويد 
الميــاه، كيفية إدارة وتطوير 
البنــاء  الصحــي،  والصــرف 

المؤسساتي. 
وأضاف زايد أن االستراتيجية 
تحســين  كيفيــة  تتضمــن 
وإدارة مصادر المياه من خالل 
تطبيق مبــدأ "إدارة متكاملة 
وتطويــر مســتدام" لكافــة 
المصادر المائية وبما يتواءم 
مــع كافــة االحتياجــات على 
المدييــن القصير البعيد في 
دولة فلسطين. حيث يشمل 

ذلك ضمان السيادة على كافة 
مصادر المياه وصيانة الحقوق 
المائية الفلسطينية وتحسين 
الخدمات المعلوماتية ومراقبة 
وتقييم كافة المصادر المائية 
كمــاً ونوعــاً وحمايتهــا مــن 
التلوث. إلى جانب اعتماد عدة 
خيــارات تطويرية وأســاليب 
إدارية متكاملة تعنى بزيادة 
كميــة الميــاه المتاحة لكافة 
االســتخدامات بما يقارب 50 
مليون متر مكعب في الضفة 
وحوالي 40 مليون متر مكعب 
فــي غزة خــالل فــي الفترة 

.(2017-2012)
أمــا م. كمال عيســى وعماد 
اليفــي ومــروان بديــر فقــد 
تحدثــا عــن مؤشــرات األداء 
لمنظم قطاع المياه وأهمية 
وجود نظام مراقبة جيد يؤدي 
إلــى تحديد الحــد األدنى من 
مستوى الخدمة التي ينبغي 

على مــزودي خدمــات المياه 
تحقيقها بما يعزز دور منظم 
قطاع المياه وكذلك يؤدي إلى 
تحفيز مزودي خدمات المياه 
إلــى زيــاد فعاليــة والكفاءة 
الخدمــة  جــودة  وتحســين 
المقدمــة ويعطيهــم فهمــا 
أفضل لألداء من خالل االطالع 
على أفضل الممارسات، إلى 
جانب أهمية نظام مؤشــرات 
األداء ألطــراف أخــرى غيــر 
منظــم قطاع المياه ومزودي 
خدمــات الميــاه مثل صانعي 
والمشــتركين  السياســات 

والمانحين.
وتطرقــت م.شــهد الطيبــي 
إلــى العالقة بين المشــاريع 
التي تــم تنفيذهــا من قبل 
ســلطة المياه خالل العامين 
الماضييــن والتــي تتضمــن 
ربــط 4-5 مشــاريع ممولــة 
مــن جهــات مختلفــة وتنفذ 
فــي مناطق مختلفــة بهدف 
عمل نموذج متكامل يحتاجها 
المجتمع المغلق والتي تهدف 
إلــى بنــاء القــدرات وزيــادة 
الوعي مــن ناحية والحصول 

على مصادر مياه بديلة.
وفــي الختــام طــرح خيلــوا 
بعــض  ايطاليــا  مــن  ونتــا 
المعايير التي اتباعها وحسب 
المواصفــات االوروبية والتي 
تناسب الفلسطينين الختيار 
المناطق التي سيتم استهدافه 
ومــن ثم قــام المشــاركون 
بجولة ميدانية في قرية بني 
زيد لزيــارة محطة المعالجة 

وتقديم شرح عنها. 

أكدت معارضتها لقرار الحكومة زيادة الضرائب على المنتجات المستوردة

فعاليات أهلية ووطنية وعمالية تطالب برفع الجمارك على السلع االسرائيلية
رام اهللا ـ الحياة االقتصادية 
ـ  ابــو كامــش  ابراهيــم  ـ 
دعت شــبكة منظمات أهلية 
واتحــادات العمــال والقــوى 
الوطنيــة واالســالمية فــي 
محافظــة رام اهللا والبيــرة، 
الحكومة إلى التراجع الفوري 
عــن قــرار زيــادة الضريبة 
لســلع  ا علــى  لجمركيــة  ا
المستوردة، مؤكدين ان هذا 
القــرار يلحق ضــررا واضحا 
بعالقة شعبنا بقوى لها دور 
مســاند فــي دعــم قضيتنا 
مقدمتهــا  وفــي  الوطنيــة 
الصين، باالضافــة الى ثاره 
اقتصادنــا  علــى  الســلبية 
الوطني ومنتجنا المحلي على 
وجه الخصوص كونه يحرم 
الفقيرة والمهمشــة  الفئات 
من القدرة الشــرائية ويفتح 
الباب واســعا امام المنتجات 
تغــزو  التــي  االســرائيلية 

أسواقنا.
جاء ذلك خالل اجتماع تداعت 
لعقده أمس شبكة المنظمات 
االهليــة والقــوى الوطنيــة 

واالسالمية. 
ودعا المشــاركون الى اتخاذ 
االجراءات والقرارات الالزمة 
المحلــي  المنتــج  لحمايــة 
بمــا فيهــا زيــادة الضرائب 

الجمركيــة علــى المنتجــات 
والســلع االســرائيلية والــى 
المنتجــات  هــذه  مقاطعــة 
وصوال الى منعها من دخول 
اســواقنا المحلية فــي اطار 
سياســة مجابهــة لالحتالل 
للوصــول  اليــات  وايجــاد 

القتصاد صمود ومقاومة.
وطالبــوا الحكومــة بإجــراء 
لمجمــل  شــاملة  مراجعــة 
يــة  د القتصا ا ت  ســا لسيا ا
واالجتماعية وايجاد معالجات 
جدية لالوضــاع االقتصادية 
"الكارثية"، بمــا فيها توفير 

شبكة امان اجتماعي للفئات 
الفقيرة، ومحــدودي الدخل 
والفئات المهمشة، والشروع 
فورا في حوار جدي وحقيقي 
مــع اطــراف عجلــة االنتــاج 
واالتحادات النقابية والعمالية 
والقوى السياسية والمجتمع 

المدني الفلسطيني.
واقر المشاركون تشكيل لجنة 
دائمة للمتابعة تضم ممثلين 
والمؤسســات  القــوى  عــن 
النقابية  االهلية واالتحادات 
الشــبابية،  والمجموعــات 
حاشــدة  فعاليــة  وتنظيــم 

امام مجلس الوزراء سيحدد 
موعدها الحقا.

الخبيــر االقتصــادي  وقــال 
د. نصــر عبــد الكريــم، ان 
الحكومة اتخذت عدة قرارات 
اتســمت  مدروســة  غيــر 
باالنتقائية لتحسين الجباية 
المحلية منها زيادة الجمركية 
المســتوردة  الســلع  علــى 
وتعديل قانون ضريبة الدخل 
المضافــة  القيمــة  وزيــادة 
وأســعار المحروقات واعفاء 
بعض التجمعات من فواتير 

الكهرباء.

وقــال د. عبــد الكريــم، إن 
يــة  د قتصا ال ا ســة  لسيا ا
واالجتماعيــة للحكومــة لم 
تكــن فــي االتجــاه الصحيح 
علــى االطالق، مشــيرا إلى 
انهــا دائمــا تخطــئ الهــدف 
وتلهــث وراء هــدف مالــي 
مــن  الكثيــر  وراءه  يخلــف 
الضحايا غالبا ما يكونون من 
المهمشــين والفقراء وذوي 

الدخل المحدود.
بــدوره، قــال ممثل شــبكة 
المنظمــات األهليــة محــرم 
القــرارات  أن  البرغوثــي 
علــى  الحكومــة   اتخذتهــا 
مــدار اكثر من عامين تمس 
بشــكل جوهــري مقومــات 
صمود المواطنين فوق هذه 
انهــا  إلــى  االرض، منوهــا 
قــرارات متناقضة ومرتبكة 
بدليــل أن الحكومــة تتخــذ 
قــرارات ثم تعــدل وتتراجع 
عنهــا، واخــرى تقــوم بفتح 

حوار ثم تتراجع عنه.
امــا ممثــل القــوى الوطنية 
واالسالمية عصام بكر فأكد 
ضرورة  إنشــاء شــبكة أمان 
الفقيرة  للفئــات  اجتماعــي 
والمحرومة  بــدال من اثقال 
كاهلهــا باعبــاء اقتصاديــة 

وضريبية.

متحدثون في االجتماع.              (تصوير: عصام الريماوي)

د. مجدالني يتحدث اثناء االجتماع.

جانب من الورشة.

مجدالني: تطبيق نظام 
الحد األدنى لألجور أصبح ملزما 

رام اهللا ـ الحيــاة االقتصاديــة ـ ابراهيــم ابو 
كامش ـ أعلن وزيــر العمل د. أحمد مجدالني 
الزاميــة تطبيــق نظــام الحد األدنــى لألجور 
والتعليمــات الخاصة به التي تصدرها الوزارة 
في كافة القطاعات، مؤكدا انه أصبح جزءا من 

تشريعات العمل سارية المفعول. 
جاء ذلك خــالل اجتماع للجنة الوطنية لألجور 
ولجــان المحافظات لألجــور، الذي عقد أمس، 
تحــت رعايــة وحضور وزيــر العمــل د. أحمد 
مجدالني، جرى خالله استعراض قانون الحد 
األدنى لألجور والتعليمات ذات العالقة بتطبيق 
العمل ودور لجان المحافظات فيما يتعلق بالحد 

األدنى لألجور.
وتطرق مجدالني إلى المشكالت التي واجهتهم 
اثنــاء نقــاش النظــام والحــوار مع الشــركاء 
االجتماعييــن وبالذات فــي مجال تطبيقه في 
قطاعات النســيج ورياض االطفال والمدارس 

الخاصة.
وأكد مجدالني أنه ال يوجد طرف مستثنى من 
تطبيــق النظام، قائال" مــن يعتقد انه يمتلك 
حق الفيتو فهو مخطىء فقد توافق الشــركاء 
الثالثــة (الحكومة والقطــاع الخاص والعمال) 
علــى النظام المصادق عليــه والذي جاء نتاج 

حوار ديمقراطي واقر باالغلبية".
بدورهم قدم أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء 
لجــان المحافظات مالحظاتهــم على تطبيق 
الحد األدنى لألجور من حيث المعيقات ووسائل 

المعالجة.
يذكر أن  تطبيق الحد األدنى لالجور بدأ  فعليا 
فــي األول من كانون الثاني الماضي حيث تم 
االعالن عنه بعد اجتماعات وجوالت مفاوضات 
جماعية اســتمرت عدة شهور، وضمت أطراف 
اإلنتاج الثالثة؛ من ممثلين عن أصحاب العمل 

والعمال والحكومة. 

"بوليتكنك فلسطين" تعقد ورشة 
حول أثر القوانين الضريبية على االقتصاد

 الخليــل- الحيــاة االقتصاديــة- عقــدت جامعة 
بوليتكنك فلسطين بالخليل أمس  ورشة بعنوان 
"القوانيــن الضريبيــة وأثرهــا علــى االقتصاد" 
وذلــك بالتعــاون مــع القنصليــة األمريكيــة في 
القــدس عبــر وحدة اإلتصــال المرئــي " الفيديو 
كونفرنــس". وتحــدث مديــر "معهــد ريتشــارد 
فيشــر" الخبير االقتصادي د. يوجين ستورل عن 
المبادئ الضريبية من حيث المســاواة والفاعلية 
والعائد والشــفافية واإلنفاذ، مشــيرا الى أهمية 
تحقيق العدالة في الجبايات الضريبية، ثم تحدث 
عــن العقوبــات التــي تواجه األنظمــة الضريبية 
بشــكل عام من حيث عدم التزام الدافعين وعدم 
تطبيق الرقابة.  ودعا ستورل إلى أهمية التوعية 
بالضريبــة العامة علــى المبيعات كأحــد الموارد 

األساسية لمواجهة المتطلبات الخدمية واإلنمائية، 
مبيناً أهمية االلتزام الضريبي على الدولة وعلى 
أداء وظائفهــا فــي تشــغيل األيــدي العاطلة عن 
العمــل ومحاربــة البطالــة والفقــر. وكان حضر 
الورشــة مســؤولو الدوائر الضريبيــة والجمارك 
ونقابة المحاســبين وجمعية مدققي الحســابات 
المهتمــون وإدارة  والمختصــون واألكاديميــون 
الجامعة ومســؤولون في القنصلية. ورحب مدير 
مركز التميز في الجامعة وسام شمروخ  بالورشة 
مشيراً الى انها تأتي ضمن الفعاليات التي تقدمها 
القنصلية األمريكية في هذا المجال، تليها ندوات 
عديدة في مجاالت مختلفة تتعلق بالقضايا التي 
تشــغل بال المجتمع مؤكداً حرص الجامعة على 

توسيع عالقتها مع المجتمع بمختلف شرائحه.

تمنح مشتركيها فرصة الفوز باشتراك مجاني بخدمة خط النفاذ لمدة سنة 

"بالتل" تطلق حملة جديدة لمشتركي 
ADSL Access خدمة خط النفاذ

نابلــس- الحياة االقتصادية- اعلنت شــركة 
االتصاالت الفلســطينية "بالتل" عن اطالقها 
لحملة تركيبــات جديدة خاصــة بخدمة خط 
النفاذ ADSL Access وخدمة الهاتف الثابت 
وذلك للفئة المنزلية والتجارية بنظام الفاتورة 

بعنوان "عيش ايامك".
وصرح ابراهيم خرمان مدير ادارة التســويق 
في شركة االتصاالت الفلسطينية "بالتل" أن 
الحملة الجديدة جاءت تقديراً لمشتركي بالتل 
الحاليين وتشجيعاً للمواطنين لتركيب خدمة 
خط النفــاذADSL Access والتمتع بالمزايا 
المجانية التــي تقدمها "بالتل" لمشــتركيها 
الجــدد والتي تهدف من خاللها لتلبية مختلف 
احتياجاتهــم، وذلك من خالل تقديم خدمات 
عالية الجودة بأمان وخصوصية لمختلف فئات 

المشتركين.
وعــن المزايا التي تقدمها الحملة أكد خرمان 
انه بامكان المشتركين الجدد التمتع بتركيب 
خدمــة خــط النفــاذ وخدمــة الهاتــف الثابت 
مجاناً باإلضافة للحصول على اشتراك شهر 
مجانــاً بخدمة خــط النفاذ، ودخول الســحب 

على 1000اشــتراك مجانــي بالخدمة ولمدة 
ســنة كاملــة، واشــار خرمــان انــه وتقديراً 
 ADSL Access النفــاذ  لمشــتركي خــط 
الحاليين، فســتدخل ارقام هواتفهم السحب 
تلقائياً ضمــن الحملة الجديــدة، وبامكانهم 
ايضــاً زيادة فرصتهم بالربــح من خالل رفع 

سرعة خط النفاذ لديهم.
وعن كيفية االشتراك بالحملة اكد خرمان انه 
باالمكان االشتراك من خالل زيارة اقرب مركز 
اتصــاالت او شــبكة الموزعيــن المعتمدين، 
أو أحــد مزودي خدمــة االنترنت المرخصين، 
وللمزيد من المعلومات واالستفسار باالمكان 
االتصــال على الرقــم 199 مجاناً من الهاتف 
الثابــت او زيــارة موقع الشــركة االلكتروني

.www.paltel.ps
وأضاف خرمان أن االشتراك بالحملة يبدأ من 
تاريخ 2013/4/8 ويستمر لغاية 2013/5/8، 
مع العلم أن رســوم االشــتراك للمشــتركين 
الجدد بالحملة ستكون 10 شواقل غير شاملة 
لضريبــة القيمة المضافة وتدفع لمرة واحدة 

فقط.

نقابات سلفيت تستنكر مواصلة مالحقة العمال واعتقالهم
الحياة االقتصادية  سلفيت- 
- اســتنكر رئيــس االتحــاد 
العام لنقابات عمال فلسطين 
محمود البر مواصلة مالحقة 
االحتــالل واعتقالــه لعمــال 
الضفــة والتــي كان آخرهــا 

مطــاردة حافلــة كانــت تقل 
19 عامــال واعتقالهــم، فــي 
بلدة كفر قاســم في المثلث 
الجنوبي في األراضي المحتلة 
عــام 1948، حيــث كادت أن 
تودي بحياتهم نتيجة لعملية 

المطاردة.
ل  لعمــا ا ن  ا لبــر  ا ل  وقــا
يضطــرون  الفلســطينيين 
للعمــل داخــل اراضــي 48، 
بسبب قلة فرص العمل في 

الضفة. 

"اإلحصاء" يعلن عن انطالق مسح المالية والتأمين 2012
رام اهللا- الحيــاة االقتصادية- 
أعلن الجهاز المركزي لالحصاء 
أمس انه سيشــرع اعتبارا من 
اليوم ولمدة ثالثة شهور بتنفيذ 
مســح الماليــة والتأمين لعام 
2012، حيث يغطي هذا المسح 
معظم األنشطة الواقعة ضمن 
التصنيف الصناعي القياســي 
األنشــطة  لكافــة  الدولــي 
االقتصاديــة (التنقيــح الرابع) 
(ISIC-4) الصــادر عــن األمم 
المتحدة والتي تشــمل العديد 
من األنشــطة الفرعية، والتي 
يمــارس منهــا بشــكل عملي 
نشــطة  أل ا فلســطين  فــي 
الماليــة،  الوســاطة  التاليــة، 
وشمل سلطة النقد، والبنوك 
التجارية، والبنوك اإلسالمية، 
ض  ا قــر إل ا ت  سســا مؤ و
المتخصصة وشركات األوراق 
المالية، وبورصة فلســطين. 
بينما تشــمل أنشطة التأمين 

علــى الحيــاة وأنــواع التأمين 
األخــرى والتــي تمــارس من 
قبل شركات التأمين. واعتبرت 
عــال عوض، رئيــس اإلحصاء 
الفلسطيني، أن النشاط المالي 
االقتصاديــة  األنشــطة  مــن 
د  قتصــا ال ا فــي  مــة  لها ا
الفلســطيني، نظــراً لما طرأ 
علــى هذا النشــاط من تطور 
بعد العملية السلمية، حيث تم 
افتتاح العديد من المؤسســات 
المالية وشــركات التأمين بعد 
أن كان االقتصاد شبه محروماً 
من هــذه المؤسســات نتيجة 
لسياســة االحتــالل. وأضافت 
عــال عــوض أن افتتــاح هــذه 
المؤسســات قد أدى إلى زيادة 
المالــي  النشــاط  مســاهمة 
فــي االقتصــاد وكذلــك أدى 
العديــد مــن  إلــى اســتيعاب 
الفلســطينية.  العاملة  القوى 
وأشــارت عــوض إلــى ان هذا 

المســح يهــدف بصفــة عامة 
إلــى توفيــر البيانــات التالية، 
عــدد المؤسســات العاملة في 
والتأميــن  الماليــة  أنشــطة 
النشــاط االقتصادي،  حســب 
عــدد العامليــن بتصنيفاتهم 
ت  يضــا تعو و لمختلفــة  ا
المؤسســات  فــي  العامليــن 
الماليــة  بأنشــطة  العاملــة 
والتأميــن، قيمــة اإلنتــاج من 
األنشــطة الرئيسية والثانوية 
حســب األنشــطة المختلفــة، 
الوســيط  االســتهالك  قيمــة 
(مستلزمات اإلنتاج) من السلع 
والخدمــات المســتخدمة فــي 
والتأميــن  الماليــة  أنشــطة 
القيمــة المضافة  المختلفــة، 
ومكوناتهــا المختلفــة ومــدى 
مساهمة األنشطة المشمولة 
لمحلــي  ا تــج  لنا با بالمســح 
اإلجمالــي، قيمــة المدفوعات 
عــة  لمتنو ا ت  يــال لتحو ا و

المقبوضــة والمدفوعــة مــن 
المؤسسات المشمولة بالمسح، 
حركــة الموجــودات والتكوين 
الرأســمالي الثابــت اإلجمالــي 
لكافة أنشطة المالية والتأمين 
المشــمولة بالمســح. ونوهت 
عــوض، إلــى أن البيانات التي 
سيوفرها هذا المسح ستؤدي 
إلــى تحقيــق المســاهمة في 
توفير البيانات األساسية الالزمة 
إلعداد الحسابات القومية، بما 
يتعلق بأنشــطة مسح المالية 
والتأميــن المختلفــة، وتوفير 
الالزمــة ألغــراض  البيانــات 
البحث والتحليــل االقتصادي، 
الالزمــة  البيانــات  وتوفيــر 
لمتخذي القرارات والمخططين 
والمهتميــن بأنشــطة المالية 

والتأمين.

ضبط واتالف 6685 كغم صدر 
حبش ودجاج مهربة من اسرائيل

رام اهللا- الحياة االقتصادية- 
العامــة  العالقــات  أعلنــت 
بطــة  للضا م  عــال إل ا و
الجمركية في بيان صحفي 
أمــس، أن جهــاز الضابطة 
فــي  ضبطــت  الجمركيــة 
كغــم   6 6 8 5 م  لكــر طو
صدر حبــش ودجــاج الحم 
مهربة من اسرائيل. وأكدت 
العالقــات العامــة، أن جهاز 
الضابطــة الجمركية وأثناء 
عمل الدورية االعتيادية في 
طولكرم، ضبطت 585 كغم 
صــدر حبــش و6100 كغم 
دجاج الحــم، منقولتين في 
ســيارة اســرائيلية متوجهة 
إلــى طولكرم. علماً أن هذه 
اللحــوم ممنوع اســتيرادها 
من اسرائيل.                     

االحتالل يغلق "كرم أبو سالم"
رفح - وفا- أغلقت سلطات االحتالل أمس، معبر كرم أبو سالم 
التجاري، أمام حركة البضائع والمساعدات والمحروقات القادمة 
إلى غزة. وقال رائد فتوح، رئيس لجنة تنســيق إدخال البضائع 
في القطاع، إن سلطات االحتالل أبلغتنا بأن المعبر سيكون مغلقاً 
اليوم(أمس)، تحت حجج واهية".يشــار إلى أن "كرم أبو سالم" 
هــو المعبر التجــاري الوحيد في القطاع، ويتم من خالله إدخال 

البضائع والمساعدات اإلنسانية والمحروقات ألهالي القطاع.

األسهم األوروبية تتعافى  
لندن -رويترز - ارتفعت األسهم األوروبية مدعومة بقطاع الرعاية 
الصحية أمس مع عودة المســتثمرين إلى السوق بحذر مركزين 
اهتمامهم على بدء موسم نتائج الربع األول من العام في الواليات 
المتحدة. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 ألسهم الشركات األوروبية 
الكبــرى مرتفعا 0,2 في المئة عنــد 1164.8 نقطة بعد هبوطه 
بنسبة 1,6 في المئة يوم الجمعة . وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 

لألسهم القيادية في منطقة اليورو 0,15 في المئة .


