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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 1122/9/21

االعالم المحلي

 وزير االقتصاد الوطني د.جواد ناجي :مدينة أريحا الصناعية الزراعية جاهزة لالستثمار واقامة
المشاريع فيها من قبل المستثمرين( .وكاالت)

 اإلدارة العامة لحقوق الملكية الفكرية في و ازرة االقتصاد الوطني تصدر العدد الثامن من مجلة
الملكية الصناعية ،والتي احتوت على  637عالمة تجارية(.وكاالت)

 و ازرتا االقتصاد الوطني والصحة ،بالتعاون مع الضابطة الجمركية تغلقان مصنعا للقمح المنفوش في
بلدة تفوح شمال محافظة الخليل ،لعمله دون الحصول على التراخيص الصناعية الالزمة ،وعدم
تطبيقه شروط السالمة العامة والشروط البيئية( .وفا ،األيام ،شاشة)

 اتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية يعلن انطالق االستعدادات النهائية لتنظيم وافتتاح معرض
الغذاء الفلسطيني التاسع-غذاؤنا  ،0233والذي سيقام في الفترة ما بين الثالث والعشرين والتاسع
والعشرين من شهر أيلول الجاري في قاعات متنزه البيرة في محافظة رام اهلل والبيرة(.راية)

 شبكة المنظمات االهلية الفلسطينية تدعو االتحاد األوروبي للتمسك بق ارره الخاص بمقاطعة انشطة
المستوطنات وعدم االستجابة للضغوطات األمريكية(دنيا الوطن)

 مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" يعقد لقاء الطاولة المستديرة األول لنقاش دراسة القطاع الخاص

المدعومة من قبل مؤسسة بورتالند ترست حول "أجندة القطاع الخاص الفلسطيني لعام

(."0232الحياة)

 التوقيع على اتفاقية حقوق مساهمين بمبلغ إجمالي قدره  3.3مليون دوالر أميركي إلنشاء شركة أكاد

للتمويل من قبل المركز العربي للتطوير الزراعي 'أكاد' وبنك االستثمار األوروبي ( )EIBوالتضامن
الدولي للتنمية واالستثمار ( ،)SIDIومؤسسة غرامين لإلقراض الزراعي ،وتربل جامب(وفا)

 اتحاد المقاولين الفلسطينيين يحذر من خطورة المرحلة الراهنة على قطاع اإلنشاءات في قطاع غزة

في ظل إغالق األنفاق ،المصدر األكبر لدخول المواد اإلنشائية ،ما أدى إلى ارتفاع أسعارها

بأضعاف عدة)pnn(.

 توصية بتشكيل مجلس للسالمة والصحة المهنية في محافظة نابلس ،وتوفير معدات الوقاية للعاملين
في المنشآت حسب المواصفات والمقاييس الفلسطينية ،وتكثيف الزيارات الميدانية على القطاعات

األكثر خطورة ومن أهمها التشييد والبناء(.االيام)
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 د .بسيسو :الهدف الرئيسي لزيارة رئيس الوزراء د .الحمد اهلل إلى أوروبا هو حشد المزيد من الدعم
للحكومة ،والتأييد للقيادة الفلسطينية بما يعزز مواقفنا في العملية السياسية( .صوت فلسطين)

 مجلس الجامعة العربية يدعو المجتمع الدولي ومجلس األمن وأعضاء اللجنة الرباعية واالتحاد
األوروبي ومنظمة اليونسكو ،إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يجري في مدينة القدس المحتلة من

انتهاكات إسرائيلية خطيرة( .وفا ،الحياة ،القدس)

 وزير األشغال ماهر غنيم :الو ازرة تبذل جهودا في إصالح كافة الطرق المتضررة في إطار النهوض

بها لألفضل وتسهيل حياة المواطنين .مشاريع الطرق في بلدة قباطية من أولويات الو ازرة ،كونها تعد

طرقا حيوية رابطة( .وفا ،معا ،سما ،شبكة فلسطين ،األيام)

 وزير الحكم المحلي سائد الكوني يبحث مع وفد من مؤسسة التعاون الدولي البريطاني آلية دعم
قطاع الحكم المحلي واالستثمار في مناطق ج( .وفا ،األيام)

االعالم العربي واإلسرائيلي

 البيانات المجمعة الصادرة عن مجلس الوزراء الفلسطيني اظهرت مؤخ اًر أن مجمل المساعدات

المالية الخارجية للسلطة الفلسطينية بلغت نحو  322مليون دوالر منذ بداية الربع الثالث من العام

الجاري (من مطلع يوليو/تموز) ،والتي جاءت كمساعدات طارئة للموازنة الفلسطينية العاجزة بـ 3.7
مليار دوالر( القدس العربي)

 كبار مسئولي االقتصاد والشئون االجتماعية العرب يبحثون مشروعات ق اررات لرفعها إلى الوزاري
غدا ومن بين الموضوعات االقتصادية الدورية المطروحة علي جدول األعمال غدا  ،دعم االقتصاد

الفلسطيني الذي يعاني أوضاعا اقتصادية صعبة ،والتقرير االقتصادي العربي الموحد لعام

(0233المحيط)

 ليبرمان قال إن السالم ممكن فقط بعد ان تتمكن إسرائيل من ضمان االمن ويتمكن الفلسطينيون من
تحقيق النمو االقتصادي ،وكل محاولة للتوصل التفاق سالم اوال ستؤدي للفشل(.هارتس)
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