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 حا+* &لم)#$' (&ل$#ا!)

&قتصا4 3)اقة&لصفحة &ل$ئ#سة

+إلحصاء+5 ح30 +لفج0/ +لغ-+ئ#ة +لع&ب#ة غ#& %ق#قة
3+#$ &لمال#ة &لك3#تي لـ عكا6:

Dك4 3+#$ &لمال#ة &لك3#تي مص)فى &لشمالي لـ«عكاD «6@ مباC$4 ملA &لبح$#@ تأس#< مش$3> &لب3$صة
&لع$ب#ة &لمشت$كةG خ$جP م@ &لغ$N &لتجا$#ةG مثن#ا على &خت#ا$ &لبح$#@ مق$& لHاG 4&ع#ا Fلى D@ تك3@

3&ضحة في عملHا 3تم3#لHا.
3ع@ &تفاق#ة &ستثما$ $3X< &ألمW&3 &لع$ب#ة قاF W@ &التفاق#ة &لماض#ة 3ضعP ألغ$&! مع#نةD3 Gم< 3ضعنا
في نف< &التفاق#ة ب3&4$ تنف#] Y3]& &لف$D3 .ZضاD N@ قمة &ل$#ا! Yي &ستم$&$ للقم* &لسابقةG مش#$& Fلى
D@ &لجان\ &لمH* 3&ل]' #لقى &الYتما* &لكب#$ م@ &لقمة 3Y جان\ &لشبا\ 43عمH* م@ ن3&حي &ل4عF C3لى
&لمشا$#ع &لصغ#$C 3&لمت3س)ةG م@ خالW مباD C$4م#$ &لكD3 .P#3ك4 &لشمالي D@ &لصنZ34 &لع$بي بD4 بإق$&!

بع! &لW34 &لتي تس#$ في Y]& &التجا`. 
3$4& على سW&X حW3 تسم#ة &لقمة &لتنم3#ة بقمة «لقمة &لع#D «bكY @D 4]` &لتسم#ة صح#حةG ألنa ما ل* تج4
Z34لصن& &[Y Wم@ خال Zتحق# Aش#ئا؛ 3]ل Zل@ تحق Aلع$ب#ة فإن& W34ل& Nعمال ج#4& 3ن6#فا ألبناء مختل

 .C$#نشاء &لمشا$#ع &لصغF لتشج#ع &لشبا\ على
3حW3 &لفجC3 &لغ]&ئ#ة &لتي 3صلF Pلى D$قا* فلك#ة بحس\ Fحصائ#اY P#ئة &الستثما$ &لع$بي &لتي تقY$4ا بـ
45 مل#3@ 34ال$ 3ستصW خالW &لـ 10 سنF P&3لى 75 مل#ا$&G قاY @F W]` &لفجC3 نست)#ع تقل#صHا بس$عة
Dكب$. Dما بالنسبة لH]` &أل$قا* فإنHا غ#$ 4ق#قة. 3بالتالي النست)#ع D@ نس#)$ على ق#مة Y]` &لفجC3 خالW سنة
3&حGC4 3مع ]لA نست)#ع D@ نكمY W]& &لمش3&$ على سنP&3. مXكD &4@ مع3قاP قمة ش$* &لش#خ ت+W3 مع

&لع44 : 4235 20 #نا#$  2013 *  &ألحY 08/03/1434 4ـ 
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&ل3قGP م)البا باستغالW ما ت* تخص#صa للW34 م@ خالW تشغ#W كY W]` &ل)اقاY3 GP]` &إلمكان#اGP 3&الYتما*
بأبناء &لبلD 4نفسG*H 3ع4* &التجا` Fلى &لعمالة &ل3&فC4 في تشغ#W &لمشا$#ع.
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