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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3172/77/71
بالتعاون مع المركز االعالمي الحكومي

 وزير االقتصاد الوطني وممثلون عن القطاع الخاص يبحثون تحضيرات عقد اجتماع اللجنة

االقتصادية األردنية الفلسطينية المشتركة المقرر عقده يوم االثنين الموافق . 5112/11/52

(وكاالت)

 وزير االقتصاد الوطني يبحث مع ممثل الشركة التركية المطورة لمدينة جنين الصناعية ترتيبات
توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة الفلسطينية والشركة المطورة بشأن تعويض مالكي أراضي مدينة
جنين الصناعية من قبل الشركة(وكاالت)
 رئيس الوزراء الفلسطيني :الحكومة تعمل على المراحل النهائية من تجهيز عطاءات دولية،
الستخراج النفط من حقل رنتيس في منطقة رام اهلل .وأضاف أن الحكومة خالل األسابيع القادمة
ستقوم بتوقيع اتفاقية  ،British Gasالستخراج الغاز من سواحل غزة ،حيث من المتوقع خالل العام
 7102أن يتم البدء باستخراجه ،بمردود سنوي يقدر بـ 051مليون دوالر(.وطن)
 الرئيس الفرنسي ،فرانسوا هوالند يقوم اليوم بزيارة تستمر  3أيام إلى إسرائيل والمناطق
الفلسطينية(.المصري اليوم)

 من المقرر ان تشرع السلطة بتدشين المنطقة الصناعية في جنين فور توقيع اتحاد الغرفة التجارية
التركية على اتفاقية مع و ازرة االقتصاد والغرف الفلسطينية بقيمة  01مليون دوالر يو الثالثاء

المقبل(.معا)

 الرئيس يقلد  ،القنصل التركي العام في مدينة القدس ،السفير شاكر أوزكان تورونالر ،وسام نجمة

القدس من (الدرجة الوسطى) ،وذلك تقدي اًر لدوره في تعزيز العالقات الفلسطينية  -التركية ،وتثميناً
لجهوده في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ،خالل فترة خدمته كقنصل عام لتركيا ،وكأول

سفير لبالده لدى دولة فلسطين(.وفا)

 وزراء الخارجية العرب واالفارقة يجتمعون اليوم في الكويت لمراجعة «اعالن الكويت» ،في حين
انهى كبار المسؤولين اجتماعاتهم التحضيرية امس لصياغة مشروع اعالن الكويت ،الذي سيصدر

عن القمة العربية االفريقية الثالثة في الكويت يوم االربعاء المقبل(.القبس)
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 عزمي الشيوخي يدعو إلى مقاضاة الشركات األجنبية واإلسرائيلية التي تتعامل مع المستوطنات في
محاكم الجرائم والجنايات الدولية(معا)
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