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فلسطين تشارك في القاهرة باجتماعات
المكتب التنفيذي لوزراء النقل العرب
القاه���رة " -وف���ا" :بدأت أعم���ال اجتماع المكت���ب التنفيذي
لمجلس وزراء النقل العرب الدورة  ،60أمس ،برئاسة وزير النقل
المصري رئيس المكتب التنفيذي د .هش���ام عرفات وذلك في
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ،بمشاركة فلسطين.
وناقش االجتماع دراس���ة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل
المس���تدام ،والتقرير النهائي لورش���ة عمل وضع آلية إلنشاء
ش���ركتي قطاع خاص للنقل البحري والخدمات اللوجستية بين
الدول العربية ّ
ودول أميركا الجنوبية.
كما بحث االجتماع ،إنش���اء إط���ار عربي للتع���اون بين الدول
العربية للتحقيق في الحوادث البحرية وإنشاء مركز خبرة عربي
للمساهمة في إجراءات التحقيق في الحوادث البحرية ،ونتائج
ورشة العمل التي عقدت حول اقتراح انشاء تكتل بحري عربي،
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باإلضاف���ة الى موقف الش���ركة العربية للمالح���ة البحرية "بان
عرب".
يذك���ر أن االجتماع يه���دف إلى تنمية التع���اون العربي في
مج���االت قطاع النق���ل المختلفة ويختص بوضع إس���تراتيجية
عربي���ة لقطاعات النق���ل ،وما ينبثق عنها م���ن الخطط والبرامج
الكفيلة لتيس���ير قضايا النقل بين أجزائه���ا ،وذلك بالتعاون
والتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة.
ورأس وف���د دول���ة فلس���طين ف���ي االجتم���اع :وزي���ر النقل
والمواصالت س���ميح طبيلة ،ومدير عام الشؤون الفنية بالوزارة
سائد قويدر ،والمدير اإلقليمي للخطوط الفلسطينية بالقاهرة
حاتم أبو ريدة ،والمستشار رزق الزعانين من مندوبية فلسطين
بالجامعة العربية.

"مجلس تنظيم قطاع الكهرباء" يصدر
مؤشرات األداء السنوي للعام 2017
رام الل���ه " -األي���ام" :أصدر مجل���س تنظيم قط���اع الكهرباء
الفلس���طيني تقري���ر مؤش���رات اداء ش���ركات التوزي���ع للعام
 ،2017به���دف العمل على جمع اكبر ق���در من البيانات عن واقع
قط���اع توزيع الكهرباء وتحليل ادق لواقع الش���ركات وحاجاتها
والتحديات التي تواجهها.
ويعتبر اص���دار تقرير مؤش���رات األداء من اهم السياس���ات
الت���ي ينتهجها المجلس لالنفتاح عل���ى الجمهور الطالعه على
كل م���ا يتعلق بتنظي���م قطاع الكهرباء وتقدي���م نظرة واقعية
عن هذا القط���اع الحيوي .يذكر ان المجلس للع���ام الثالث على
التوالي يصدر تقريرا لمؤش���رات األداء ،حيث شمل هذا التقرير
تقييمًا ألداء شركات التوزيع الفني والمالي وكذلك تقيما ألداء

الشركات في مجال خدمة المستهلكين.
وب���دأ العمل عل���ى هذا التقري���ر منذ بداية ع���ام  2017بجمع
البيانات من الش���ركات وتدقيقها واص���دار تقرير نصفي وعقد
اجتماع���ات دورية مع ممثلي الش���ركات ،حيث ان���ه ومع نهاية
شهر ش���باط  2018كانت بيانات الش���ركات مرسلة بصورة شبه
كاملة ،وتم االس���تمرار في التواصل معهم الستكمال البيانات
المنقوصة او تعديل بعض البيانات غير الدقيقة.
وتم التواصل وجمع البيانات لهذا التقرير مع شركات التوزيع
العاملة وهي :ش���ركة كهرب���اء محافظة القدس؛ ش���ركة توزيع
كهرباء الشمال ،ش���ركة كهرباء منطقة طوباس ،شركة كهرباء
الخليل ،شركة كهرباء الجنوب.

رام الله" :بنك اإلسكان" يتبرع بأجهزة
حاسوب لمدرسة فيصل الحسيني
رام الل���ه  -قام بنك االس���كان ومن
واقع المس���ؤولية االجتماعية وضمن
سياسة التعاون المشترك بين البنك
ومؤسسات المجتمع المحلي ،بالتبرع
بأجهزة حاس���وب لمدرس���ة فيصل
الحس���يني في رام الل���ه ،بحيث جاء
التبرع لتحس���ين البيئة المدرس���ية
ولمس���اعدة المعلمات والطلبة على
تطوير وتسهيل العملية التعليمية.
وق���ال المدي���ر االقليم���ي لبن���ك
اإلس���كان محم���د البرغوث���ي أن هذا
التب���رع يعك���س ح���رص البنك على
التزام���ه بالمس���ؤولية االجتماعية،
مؤك���دا عل���ى تكام���ل االدوار بي���ن
المؤسس���ات الوطنية لما فيه خدمة
المس���يرة التعليمية ،كما أشار الى
أهمي���ة ايج���اد البيئة المدرس���ية
السليمة المناسبة للتعليم والتعلم.
بدورها ،ش���كرت مديرة المدرس���ة

جانب من تقديم األجهزة.

س���مر س���مارة والهيئة التدريسية
بن���ك االس���كان على دعمه الس���خي
والمتواص���ل للم���دارس والط�ل�اب
ف���ي مختل���ف المناطق وعل���ى كافة
األصع���دة ،واش���ادت بأهمية التبرع
ودوره في تطوير العملية التعليمية
ومواكبة عصر التكنولوجيا.

وتأتي هذه المبادرة ضمن دور بنك
اإلسكان لتعزيز رؤية تنموية منبثقة
من مفهوم التنمية المستدامة وروح
المس���ؤولية في عدة مجاالت ،والتي
تعتبر من أوائل اهتماماته ،وحرصه
على اتمام المسيرة التعليمية لكافة
الطلبة.

التقط أجمل الصور والفيديوهات مع أفضل
كاميرا هواتف ذكية من "سامسونج"
رام الل���ه  -يمنح هات���ف  +Galaxy S9المس���تخدمين تجربة
تصوير ممي���زة بمفه���وم جديد كليًا م���ع العديد م���ن المزايا
واإلضافات تشمل ميزة التصوير بالحركة البطيئة جدًا والعدسة
المزدوجة المتحركة ،وميزة التركيز المباشر.
عالم أصبح فيه التقاط الصور ومشاركتها
إننا نعيش اليوم في ٍ
م���ع األخرين أمرًا ال يق���ل أهمية عن االس���تمتاع بالتجارب على
أرض الواقع .وم���ع التطورات التي ش���هدتها الهواتف الذكية
وإتاحتها المجال لنا لتخليد لحظاتنا المميزة من خالل الكاميرا،
بات المس���تخدمون اليوم أكثر شغفًا وبحثًا عن خصائص كاميرا
مميزة تتيح لهم التقاط الصور وتس���جيل الفيديوهات بشكل
واضح ومميز والع���ودة إليها في وقت الحق .ولكن عندما يتعلق
األمر بالتقاط صور لمناظر طبيعية جميلة أو تصوير لحظة مميزة
عابرة بش���كل واضح ودقيق كما نراها ف���ي الحقيقة ،فكثيرًا ما
نجد أن كاميرا الهاتف الذكي الخاصة بنا ال تساعدنا كثيرًا على
تجسيد تلك اللحظات بالمستوى المطلوب.
وس���واء أكنت تح���اول التقاط منظ���ر غروب الش���مس بألوانه
النابضة بالحياة أو أن تقوم بتصوير ابتس���امة صديقك بش���كل
دقي���ق ومفصل ،فإن القيام بذلك م���ع تفاصيل دقيقة وواضحة
قد يكون أمرًا صعبًا .وفي كثي���ر من األحيان ،تنتهي محاوالتنا
بالفشل .ولحس���ن الحظ ،تقدم سامس���ونج في هاتفها الجديد
 +Galaxy S9حلول لهذه المشكلة مع أفضل كاميرا هاتف ذكي
حتى اآلن والتي تم تصميمها لمس���اعدتك على التقاط وتخليد
كل اللحظات الجميلة التي تعيش���ها يومي���ًا مع أقصى قدر من
الوضوح والدقة ف���ي التفاصيل ،حيث تتي���ح الكاميرا الجديدة
للمس���تخدمين إمكانية التقاط الصور والفيديوهات بتفاصيل
مذهلة ودقة وضوع عالية.

الفتحة المزدوجة المتحركة

تتمي���ز كامي���را  ،Galaxy S9الت���ي تم تطويرها لمس���اعدة
المس���تخدمين عل���ى التقاط ص���ور مثالية في كاف���ة األوقات،
باحتوائها على عدسة دائرية مزدوجة متحركة مزودة بتقنيات
مش���ابهة لعمل العي���ن البش���رية ،حيث تعمل العدس���ة على
التكيف تلقائيًا م���ع ظروف اإلضاءة المحيطة وتس���مح بدخول
مزيد من الضوء بش���كل تلقائي عندم���ا تكون اإلضاءة منخفضة
والعكس عندما تكون اإلضاءة مش���رقة تمًامًا كما تفعيل قزحية
العين لتمكين المستخدمين من التقاط صور مشرقة ونقية.

صور واضحة في بيئات الضوء الخافت

يصعب علينا في كثير من األحيان التقاط صور واضحة عندما
تكون اإلض���اءة منخفضة ،ولكن مع كاميرا سامس���ونج الجديدة
التي تتيح للمس���تخدمين التقاط صور واضحة في بيئات الضوء
المنخفض نظرًا الحتوائها على أكثر العدسات المزدوجة وضوحًا
ً
على مس���توى القطاع ( ) F1.5فضال عن مي���زة تقليل الضوضاء
متع���دد األطر ،اصبح بإمكانك الحصول على صور واضحة ومميزة
حتى في بيئات الضوء الخافت.

مقاطع فيديو بالحركة البطيئة جدًا

تس���اعد ميزة تصوير الفيديو بالحرك���ة البطيئة جدًا Super
 Slow-moعلى هاتف  + Galaxy S9المستخدمين على تسجيل
ما ال يستطيعون مالحظته بأعينهم المجردة مع فيديو أبطأ بأربع
مرات من مقاطع الفيدي���و التقليدية بطيئة الحركة .إضافة إلى

الكاميرا الجديدة.

ذلك توفر الكاميرا خاصية الكشف التلقائي عن الحركة Motion
 ،Detectionوهي الميزة الذكية التي تساعد المستخدمين على
تحديد الحركة في اإلطار والبدء بالتسجيل بشكل تلقائي وعدم
تفويت أي تفصيل من المشهد الذي أمامك.

مزايا أكثر ذكاء

تم تصميم الكاميرا في هاتف  + Galaxy S9بطريقة مبتكرة،
إضافة إلى تزويدها بمجموعة من الميزات الذكية التي تستخدم
تقنيات التعلم اآللي .وتشمل هذه المزايا خاصية ،Selfie Focus
التي تساعد المستخدمين على التعرف على الوجوه قبل التقاط
الصورة لتمكينك من التقاط صور ش���خصية مثالية .أما الميزة
الثانية فهي خاصية الفحص التلقائي لنظافة العدس���ة والتي
تمكنك من التأكد من نظافة العدس���ات م���ن الغبار قبل التقاط
الصور ،أما الميزة الثالثة فهي خاصية تنقية الصور التي تتيح
لك التعرف على محيط صورك وتزويدك بأدوات لتنقية الصورة
وجعلها تبدو كم���ا لو انك التقطتها بش���كل احترافي .والميزة
الرابعة هي الوضع الذكي التلقائ���ي ،وهي الخاصية التي توفر
لك قدرات تكيف تلقائية تعمل على استش���عار معلومات حول
محيطك اللتقاط صور عالية الجودة والدقة.

ميزة التركيز المباشر والتثبيت البصري المزدوج للصورة

تتيح لك ميزة التركيز المباشر ،حصريًا ،في هاتفGalaxy S9
 +التق���اط صورة بورتريه وتعدي���ل عمق المجال لمنحك تحكمًا
أكث���ر إبداعًا في ص���ورك .باإلضافة إلى ذلك ،تضم���ن لك ميزة
التثبيت البصري المزدوج للص���ورة ( )OISفي الهاتف الحصول
عل���ى صور واضح���ة حتى عن���د تكبيرها ،وس���تتمكن بذلك من
التقاط اللحظة المثالية من المحاولة األولى.
يعيد هاتف  Galaxy S9إعادة تعريف الطريقة التي ترى بها
العالم من حولك مع كامي���را متطورة تضع معايير جديدة لخلق
أجمل اللحظات االستثنائية والتقاطها .ويعتبر  Galaxy S9أكثر
من مجرد هاتف ذكي يمكنه التقاط صور رائعة ،فهو يتوافق مع
الطريقة التي ترغب باستخدام هاتفك الذكية معها ،ليتيح لك
صور واضحة ونقية مليئة بأدق التفاصيل.

مؤشر بورصة فلسطين يسجل انخفاضًا طفيفًا نسبته %0.45
رام الل���ه " -وف���ا" :لم تتج���اوز تداوالت بورصة فلس���طين
النص���ف ملي���ون دوالر أميرك���ي ،أمس ،وس���جل مؤش���رها
الرئيسي تراجعا بنسبة .%0.45
وأغلق مؤش���ر القدس على  551.59نقط���ة ،منخفضا 2.49
نقطة عن آخر جلسة تداول ،مدفوعا بتراجع كل مؤشراته.
وكان التراج���ع األكب���ر من نصيب قطاع الصناعة بنس���بة
 ،%1.18وتراجع مؤشر قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة
 ،%0.25ومؤش���ر قطاع االس���تثمار بنس���بة  ،%0.15ومؤشر

قطاع التأمين بنسبة  ،%0.02ومؤشر قطاع الخدمات بنسبة
.%0.90
وشهدت جلسة أمس ،التداول على حوالي 284ألف سهم،
في  134صفقة ،وجرى فيها تداول أسهم  17شركة ،انخفض
منها س���هم  9ش���ركات ،وارتفع س���هم ش���ركتي المشرق
للتأمين ،والعربية الفلس���طينية لالستثمار"إيبك" ،واستقر
سهم  6شركات.
والش���ركات الخاس���رة كانت :بيرزيت لألدوي���ة ،الوطنية

لصناعة الكرتون ،والمؤسس���ة العربية للفنادق ،والمجموعة
األهلية للتأمين ،وموبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت،
وبن���ك الق���دس ،الفلس���طينية للكهرب���اء ،وس���ند للموارد
اإلنشائية ،واالتصاالت الفلسطينية.
والش���ركات المس���تقرة هي :البن���ك اإلس�ل�امي العربي،
وبنك فلس���طين ،والبنك اإلس�ل�امي الفلس���طيني ،وسجاير
القدس ،وفلس���طين للتنمية واالس���تثمار ،وبنك االستثمار
الفلسطيني.

"اإلحصاء" 169.5 :دينار متوسط إنفاق الفرد الشهري العام الماضي
رام الل����ه " -االيام" :ذكر الجهاز المركزي لإلحصاء أن متوس����ط إنفاق
الفرد الشهري في فلسطين بلغ  169.5دينار أردني ،بواقع  220.1دينار
أردني في الضفة الغربية ،مقابل  91.2دينار أردني في قطاع غزة.
وأوض���ح "اإلحص���اء" في بي���ان أصدره ،أمس ،بش���أن مس���تويات
المعيش���ة في فلس���طين للعام  ،2017أن اإلنفاق عل���ى مجموعات
الطعام من متوسط اإلنفاق الكلي للفرد في فلسطين شكل %30.5
من مجمل اإلنفاق الشهري ،بواقع  %29.1في الضفة الغربية %35.7
في قطاع غزة ،تليها نس���بة اإلنفاق على وسائل النقل واالتصاالت
بواق���ع  ،%18.5و %8.7عل���ى المس���كن ,وكان���ت أدنى نس���بة من
اإلنفاق على مجموعتي النش���اطات الترفيهية والثقافية والعناية
الشخصية بنسبة  %1.5و %2.1على التوالي في فلسطين.
وأش���ار البيان إلى أنه ط���رأ ارتفاع في اإلنف���اق النقدي الكلي
للفرد في عام  2017مقارنة مع عام  2011في الضفة الغربية ،فقد
ارتفع متوس���ط إنفاق الفرد م���ن  188دينارًا أردنيًا عام  2011إلى
 220دين���ارًا أردنيًا ع���ام  ،2017أي بارتفاع مقداره  ،%17.0أما في
قطاع غزة فقد انخفض اإلنفاق النقدي الكلي للفرد في عام 2017
مقارنة مع عام  ،2011حيث انخفض من  110دنانير أردنية الى 91
دينارًا أردنيًا أي بانخفاض نسبته حوالي .%17
ولف���ت البيان إلى أن وتيرة التغير في إنف���اق الفرد تبقى كما
هي اذا ما أخذت باالس���عار الثابتة (بعد تحيي���د أثر التضخم)،
حيث يس���تمر االرتفاع في إنفاق الفرد ف���ي الضفة الغربية في
العام  2017عن العام  2011ولكن بحدة أقل مما يعني تحس���ن في
المس���توى المعيش���ي في الضفة الغربية .وفي قطاع غزة وبعد
تحييد اث���ر التضخم ليس فقط ينخفض إنفاق الفرد وانما تزيد
نس���بة االنخفاض ما بين عام  2017و 2011باالس���عار الثابتة مما
يعني تدهور في مستويات المعيشة في قطاع غزة.
وأوضح البيان أن البيانات تظهر تغيرا في نمط إنفاق االس���رة/
الفرد م���ا بين عامي  2017و 2011في فلس���طين على المجموعات
الرئيسية لإلنفاق ،فقد انخفضت حصة الطعام من اإلنفاق الكلي
لتصب���ح  %30.5بينم���ا كانت  %35.9في ع���ام  .2011كما يظهر
انخف���اض في حص���ة المالب���س واالحذية من اإلنفاق الش���هري
م���ن  %6.6عام  2011ال���ى  %5.2عام  .2017كم���ا انخفضت حصة
التجهيزات المنزلية والتي تش���مل (األث���اث واألواني المنزلية
ولوازم وأعمال منزلية) م���ن  %5.8الى  %4.6وكذلك االمر لحصة
العناية الشخصية ،حيث انخفضت من  %2.8الى .%2.1
وأضاف :تظهر البيانات ان حصة وسائل النقل واالتصاالت قد

ارتفع���ت بحيث بلغت  %18.5في ع���ام  2017بينما كانت ،%14.7
كم���ا ارتفعت حصة اإلنفاق على التحوي�ل�ات النقدية المدفوعة
من  %3.5الى  .%7.6وترتفع حصة اإلنفاق على التدخين (التبغ
والس���جائر) من  %4.6الى  %5.4من متوس���ط اإلنفاق الش���هري.
وترتفع حصة اإلنفاق على التعليم من  %3.0الى .%4.1
وأش����ار البيان إل����ى أن التغير في نمط اإلنف����اق على المجموعات
الرئيس����ية في فلس����طين باالرتف����اع او باالنخف����اض للمجموعات
الرئيسية يس����ير بنفس االتجاه في كل من الضفة الغربية وقطاع
غزة ،ولكن مع تفاوت بالنسب ،ما عدا في ثالث مجموعات :المسكن
والرعاية الطبية والنفقات غير االستهالكية .فقد اظهرت البيانات
تناقض����ا في نمط التغير في حصة اإلنف����اق على هذه المجموعات
م����ا بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،حي����ث انخفضت حصة اإلنفاق
على المسكن في الضفة الغربية من  %8.7عام  2011الى  %8.4عام
 .2017اما في قطاع غزة فقد ارتفعت حصة اإلنفاق على المس����كن
م����ن اإلنفاق الكلي م����ن  %8.9عام  2011الى  %9.8ع����ام  .2017كما
اختلفت نسب اإلنفاق على مجموعة الرعاية الطبية ،فقد انخفضت
نسبة اإلنفاق عليها من  %3.8الى  %3.4في الضفة الغربية ،بينما
في قطاع غزة ارتفع����ت من  %3.3الى  .%4.0أما مجموعة النفقات
غير االستهالكية والتي تشمل :الهدايا والعيديات والفوائد على
القروض والتأمين����ات االجتماعية ،فقد ارتفعت حصة اإلنفاق على
هذه المجموعة في الضف����ة الغربية من  %3.8عام  2011الى %5.9
عام  ،2017اما في قطاع غزة فقد انخفضت نس����بة اإلنفاق على هذه
المجموعة من  %8.9عام  2011الى  %7.6عام .2017
وأظهر البيان أنه بناء على نتائج مسح إنفاق واستهالك األسرة
الفلسطينية  ،2017بلغ متوس���ط إنفاق األسرة الشهري النقدي
على مختلف الس���لع والخدمات  934.9دينار أردني في فلسطين
(ألسرة مكونة من  5.5من األفراد) ،بواقع  1143.6دينار أردني في
الضفة الغربية (ألس���رة مكونة من  5.2من األفراد) مقابل 556.0
دينارًا أردنيًا في قطاع غزة (ألسرة مكونة من  6.1من األفراد).
وأشار البيان إلى أن البيانات تظهر انخفاضا في متوسط حجم
االسرة في عام  ،2017فقد بلغ متوسط حجم االسرة في فلسطين
 5.5للع���ام  2017بينما كان  6.0في العام  .2011وهذا االنخفاض
ظهر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ،ففي الضفة الغربية
بلغ متوسط حجم االس���رة  5.2في العام  2017بينما كان  5.6في
الع���ام  .2011وفي قطاع غزة بلغ متوس���ط حجم االس���رة  6.1في
العام  2017بينما كان  6.6في العام .2011

 .. %29فقراء
وأوض���ح البيان أن  %29.2من األفراد في فلس���طين عانوا الفقر
خالل عام  2017وفقا ألنماط االس���تهالك الشهري ،بما معناه ان
اس���تهالك اسرهم الشهري كان دون خط الفقر الذي بلغ لألسرة
الفلس���طينية المكون���ة من  5افراد ( 2بالغي���ن و 3اطفال) 2470
شيكل ،و %16.8من الفلس���طينيين عانوا الفقر المدقع ،وقد بلغ
خط الفقر المدقع  1974شيكل لنفس االسرة .
ولفت البيان إلى أن نس���بة الفقراء في الضق���ة الغربية بلغت
 ،%13.9بينم���ا وصلت نس���بة الفق���راء الى ما يزي���د على نصف
الس���كان في قطاع غزة ،فقد بلغت  ،%53.0أي تفوق نسبة الفقر
في الضفة الغربية بحوالي أربعة أضعاف .أما ً
بناء على خط الفقر
المدقع فقد بلغت نس���بة الفقراء في الضفة الغربية  %5.8بينما
وصلت ف���ي قطاع غزة ال���ى  ،%33.8أي تفوق نس���بة الفقر في
الضفة الغربية بحوالي ستة أضعاف.
وأظهرت النتائج أن نسب الفقر ارتفعت في العام  2017مقارنة
مع عام  ،2011فقد كانت نسبة الفقراء في عام  2011حوالي %25.8
بينما ارتفعت لتصل الى  %29.2في عام  ،2017أي بارتفاع نسبته
 .%13.2كما ارتفع نس���ب الفقر المدقع من  %12.9عام  2011الى
 %16.8عام  2017أي بارتفاع نسبته .%30.2
ويعزى هذا االرتفاع ،إلى ارتفاع مؤش���رات الفقر بشكل ملحوظ
في قطاع غزة بالرغ���م من انخفاضها في الضفة الغربية .الجدير
بالذكر ،أن الوضع في قطاع غزة أصبح أس���وء بكثير مما كان عليه
في العام  ،2011فقد ارتفعت نس���ب الفقر في قطاع غزة بحوالي
( ،%37م���ن %38.8في العام  2011ليص���ل إلى  %53.0في العام
 .)2017إال أن الوضع معاكس في الضفة الغربية ،حيث انخفضت
مؤشرات الفقر في الضفة الغربية خالل الست سنوات الماضية،
حيث انخفض الفقر في الضفة الغربية بحوالي ( %22من %17.8
للعام  2011مقابل  %13.9للعام .)2017
واش���ار البيان إلى أن نس���ب الفقر المدقع ارتفعت بين االفراد
في قطاع غ���زة ،فقد بلغت  %33.8في الع���ام  2017بينما كانت
في العام  2011حوالي  %21.1وبالتالي هناك ارتفاع بحوالي %60
في نس���ب الفق���ر المدقع لالفراد في قطاع غ���زة .أما في الضفة
الغربية ،انخفضت نس���ب الفقر المدقع من  %7.8الى  ،%5.8أي
بانخفاض نس���بته  .%25.6االرتفاع الملحوظ في معدالت الفقر
والفقر المدقع في قطاع غزة يفس���ر ارتفاع نسب الفقر الوطني
في العام .2017

