دولــة فلسطــين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3102/00/01
بالتعاون مع المركز االعالمي الحكومي

 وزير االقتصاد الفلسطيني يرحب بزيارة نائب وزير التجارة الصيني لي جين تساو المقررة إلى
األراضي الفلسطينية في  71من شهر نوفمبر الجاري ،واصفا إياها "بالمهمة" .وقال وزير االقتصاد
في السلطة الفلسطينية جواد ناجي ،في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا) ،إن الزيارة تكتسي أهمية في

تطوير وتعزيز عالقات التعاون االقتصادية والتجارية مع الصين ،والعمل على زيادة حجم التبادل

التجاري معها (.شينخوا الصينية)

 فلسطين تشارك في هانوي بمنتدى التعاون االقتصادي بين فيتنام ودول الشر األوسط(وكاالت)
 جون كيري اعلن خالل رحلته من القدس الى بيت لحم عن  17مليون دوالر إضافية كمساعدات

للسلطة الفلسطينية لدعم قطاع البنية التحتية ،والتأثير ايجابيا في سير المفاوضات .وبهذا يصل

مجموع مساهمة الواليات المتحدة إلى  711مليون دوالر)BBC( .

 الواليات المتحدة واسرائيل تفقدان ح التصويت في اليونسكو بعد امتناعهما عن سداد المستحقات

الواجبة عليهما ،احتجاجا على قرار إعالن فلسطين عضوا في المنظمة عام  ،1177يذكر ان

الواليات المتحدة تمول ما نسبته  %11من ميزانية اليونسكو)BBC(.

 د .الحمد اهلل خالل لقاء بثه تلفزيون فلسطين الرسمي :السلطة الفلسطينية ستكون دولة منتجة
ومصدرة للغاز بحلول العام  ،1171من خالل الحقل المكتشف قبالة سواحل غزة نهاية تسعينيات

القرن الماضي( .قدس نت ،القدس ،راديو طري
نابلس ،الحياة)

المحبة ،تلفزيون الفجر ،أمد لإلعالم ،تلفزيون

 د .الحمد اهلل خالل لقائه وزير بريطانيا لشؤون الشر األوسط وشمال افريقيا :الحكومة وضعت
قطاع اإلسكان ،والمياه ،والطاقة ،واالتصاالت ،كأولويات لها فيما يتعل بمبادرة كيري االقتصادية
والمرتبطة بتقدم المسار السياسي ،لكن إسرائيل تعي االستثمار بالمناط المسماه ج ،االمر الذي

ينعكس سلباً على قدرة الحكومة في تقديم خدماتها لسكان تلك المناط ( .وفا ،شبكة فلسطين ،أمد

لإلعالم ،فجر نيوز ،فلسطين اليوم ،الحياة)

 البرلمان االوروبي يعقد مؤتم ار استثنائياً في مقره في بروكسل حول بدائل انهيار العملية السياسية
الحالية وامكانية افشال اسرائيل للمفاوضات الجارية برعاية امريكية( .معا)
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 الحكومة ستتعامل بحزم مع اي موظف ال يلتزم باللوائح واالنظمة التي ينص عليها القانون االساسي
الفلسطيني وانظمة العمل(.معا)

 خبراء ومختصون يحذرون من مخاطر االنتشار الهائل لدخان "النرجيلة" في المجتمع الفلسطيني،
الذي ينعكس بصورة مباشرة على صحة المواطنين اضافة الى المصاريف الكبيرة .وكشف وزير

الصحة األسب د.فتحي أبو مغلي لـ "حياة وسو " ان مجموع ما تنفقه السلطة الوطنية على شراء

أنواع الدخان المتعددة وما تنفقه على عالج آثار التدخين تصل الى  181مليون دوالر سنويا حسب
االحصائيات الرسمية لعام .1118

 نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية محمد مصطفى :الحكومة في المراحل النهائية من
االستعدادات لطرح عطاءات دولية للتنقيب عن النفط في الضفة الغربية(الحياة)

 غزة :مزارعو المحاصيل التصديرية يوقعون عقود تصدير منتجاتهم للسو
الحالي(االيام)

األوروبية األسبوع

 صالح هنية يطالب بضرورة تفعيل أدوات الرقابة على السو الفلسطيني وانفاذ القانون على مروجي
االغذية الفاسدة ومنتهية الصالحية في السو الفلسطيني ،وطالب و ازرة االقتصاد الوطني بالزام

موزعي االلبان اإلسرائيلية التي ضبطت فاسدة في سو رام اهلل والبيرة على االعالن في الصحف
المحلية الفلسطينية عن تواريخ االنتاج للمنتجات الفاسدة وعن قيامهم بسحبها من االسوا

التجار إلى اعادتهم للموزع حسب قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم ( )17لعام .1117
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