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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3131/33/31

 وزير االقتصاد الوطني د .جواد ناجي يدعو المستثمرين في العالم العربي والقارة االفريقية الى
االستثمار في فلسطين ،وتنظيم زيارات لرجال االعمال العرب واألفارقة لإلطالع على الفرص

االستثمارية المتوفرة في مختلف المجاالت( .وكاالت)

 و ازرة االقتصاد الوطني تبحث مع ممثلي الحكومة الهولندية تبحثان عالقات التعاون االقتصادية
والتجارية المشتركة(وكاالت)

 طواقم مديرية و ازرة االقتصاد الوطني بمحافظة القدس تضبط أثناء جوالتها الميدانية التفتيشية التي
نفذتها اليوم الثالثاء على أسواق بلدة الرام ما يقارب  01أطنان من المواد الغذائية اإلسرائيلية التالفة،

والتي لم تستوف الشروط الفنية(.وكاالت)

 ممثلو مجلس الشاحنين الفلسطيني وخبراء في التخليص الجمركي ،يدعو مصدري ومستوردي
المنتجات والبضائع الزراعية الى االلمام ومعرفة االجراءات الخاصة المتعلقة باستيراد المنتجات
الغذائية والزراعية والسعي التباع كافة االجراءات وانجاز كل المتطلبات قبل شحن منتجاتهم

المستوردة او المصدرة حتى ال تتضاعف تكلفتها عليهم وعلى المستهلك.

 اسرائيل أبلغت االتحاد االوروبي عن موافقتها على السياسات االوروبية تجاه المستوطنات ،خاصة
فيما يتعلق بمسألة التوقف عن دعم وتمويل المؤسسات االسرائيلية العاملة في مناطق المستوطنات،
وذلك من اجل التوقيع على اتفاق التعاون في مجال البرنامج العلمي الطموح هوريزان  ،0101إال

ان اسرائيل طلبت بوضع بند في االتفاق ينص على ان الحديث ال يدور عن مسألة ترسيم حدود.
(هآرتس)

 مجلس الوزراء :الحكومة تواصل العمل حاليا من أجل تحسين ظروف حياة المواطنين وتعزيز
صمودهم عبر برامج طويلة األمد لتحقيق التنمية ،وتنشيط االقتصاد الوطني ،وترشيد اإلنفاق
وتحسين اإليرادات ،ومحاربة الفقر وتوفير آالف فرص العمل خالل الشهور القادمة ،عبر إقامة

مئات المشاريع ،ومنها شق الطرق وبناء المدارس والعيادات الطبية( .وفا ،معا ،سما ،شبكة
فلسطين ،صفا ،شاشة ،أمد لإلعالم ،قدس نت ،الحياة ،األيام ،القدس ،تلفزيون الفجر)

 الخارجية الفلسطينية تتفق مع وفد برلماني التيني على مقاطعة منتجات المستوطنات( .الشروق
المصرية)
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 د .الحمداهلل خالل لقائه وفدا من اتحاد الجاليات الفلسطينية في أوروبا ،يؤكد التزام الحكومة بتقديم
أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ( .وفا ،معا ،سما ،شبكة فلسطين ،صفا ،شاشة ،أمد لإلعالم،
قدس نت ،الحياة ،األيام ،القدس ،دنيا الوطن)

 بناء على توجيهات الرئيس عباس ،رئيس طاقم المفاوضات صائب عريقات يجري اتصاالت عاجلة
مع االدارة االمريكية وروسيا االتحادية واالتحاد االوروبي واألمم المتحدة ،ويبلغهم أنه في حال نفذت

حكومة نتنياهو تهديدتها ببناء  01الف وحدة استيطانية في الضفة الغربية فإن اسرائيل ستتحمل

المسؤولية الكاملة عن تدمير عمل ية السالم وتوقف المفاوضات ،وأن كل الخيارات مفتوحة( .معا،
شبكة فلسطين ،شاشة ،الحياة ،األيام ،القدس)

 نيابة مكافحة الفساد تضبط أحد كبار موظفي سلطة المياه متلبساً في محافظة الخليل أثناء قيامه

بإجبار عدد من موظفي ومستخدمي سلطة المياه خالل أوقات الدوام الرسمي بترك مكان عملهم،

بعد تزوير سجالت الدوام اليومي مستخدماً المعدات الهندسية الخاصة بالدائرة لغايات تشييد أعمال
البناء التي يقوم بها في منزله الخاص( .وفا ،سما ،شاشة ،الحياة)

 قبول فلسطين عضوا كامال بالمؤسسة الدولية لضمان الودائع المصرفية (معا)

 المشاركون فى المنتدى االقتصادى العربى -األفريقى اوصوا بوجوب تحديد المجاالت المتاحة
للتعاون فى مجال الزراعة واألمن الغذائى العربى اإلفريقى ،وتبيان اإليجابيات والسلبيات والتحديات

المستقبلية لالستثمارات المتاحة من القطاعين العام والخاص(.االنباء الكويتية)

 مير از حسن ،المدير التنفيذي للبنك الدولي والمسؤول عن المنطقة العربية اعلن عن أن األراضي
الفلسطينية تقع ضمن أولويات مشاريع البنك الدولي خالل الفترة المقبلة ،للنهوض باالقتصاد ،وبناء

مؤسسات الدولة لتحقيق االستقاللية واالستدامة المالية(.القدس العربي)
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