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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3182/9/81
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 مديرية و ازرة االقتصاد الوطني في محافظة الخليل ومديرية التربية والتعليم جنوب الخليل تتفقان على
وضع خطط موحدة تشمل المدرسة والمجتمع المحلي من خالل تنظيم ورشات عمل ،ونشرات

إرشادية توعية ،وندوات ولقاءات متعددة ،توضح فوائد التغذية السلمية ومخاطر المنتجات غير

المفيدة(.وكاالت)

 مسؤول فلسطيني أعلن أن إسرائيل وافقت على إدخال  05شاحنة مواد بناء الى قطاع غزة يوم
األحد القادم ،وتأتي هذه الموافقة بعد  6سنوات من عدم دخول هذه المواد للقطاع)Xinhua( .

 مسؤولون اوروبيون يحثون االتحاد األوروبي لعدم الرضوخ لطلبات إسرائيل والواليات المتحدة الرامية
لتعديل القواعد الجديدة التي أصدرها االتحاد االوروبي)Press TV( .

 رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كريستوف دوينولد يحذر من الوضع
االقتصادي غير المستقر للفلسطينيين ،ويقول إنهم سيكافحون من أجل تميل ميزانيتهم على مر

الزمن)Las Vegas Sun( .

 قائمة التسهيالت التي ستقدمها اسرائيل للفلسطينيين بمؤتمر المانحيين في نيويورك حسب معاريف:

 منح المزيد من تصاريح العمل بنحو عشرة االف تصريح والسماح لنحو عسرة االف عامل لديهم
تصاريح بالمبيت في اسرائيل هذا باالضافة الى تخفيض سن العمال المسموح بدخولهم السرائيل ل

 66عاما بعد ان كان العمر المسموح به  05عاما بحيث يصبح عدد تصاريح العمل للعمال

الفلسطينيين في اسرائيل والمستوطات نحو سبعين الف تصريح منها  50بداخل اسرائيل ونحو

ثالثين الف في المستوطنات.

 زيادة عمل جسر اللنبي لساعات الفجر بحيث تم زيادتها بنحو ساعتين اضافييتين كما سيجري
العمل على فتح المعبر لمدة  65ساعة لمدة خمسة ايام باالسبوع.

 اضافة اسرائيل اربعة ماليين متر مكعب من المياه التي تزودها للسلطة حاليا والبالغة  00مليون
متر مكعب سنويا الى جانب تعزيز العمل الزراعي المشترك بما فيها اقامة مركز التدريب الزراعي

المشترك .

 بالنسبة للتعاون االقتصادي فقد اشارت معاريف الى انه تقرر عقد اجتماعات للفرق االقتصادية
اإلسرائيلية والفلسطينية بهدف حل القضايا المشتركة في عمليات نقل الوقود و الضرائب والجمارك
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 تشغيل واجهة او منظومة إلكترونية من شأنها أن تسمح بالوصول والتزامن بين األنظمة الضريبية
بين الحكومة اإلسرائيلية وو ازرة الخزانة الفلسطينية .

 رزمة التسهيالت ال تشمل الضفة الغربية بل ايضا قطاع غزة بناء على طلب وتدخل الرئيس
الفلسطيني محمود عباس حيث ستتضمن التسهيالت لقطاع غزة ادخال  005شاحنة اسبوعيا لزيادة

دورة العمل في القطاع وتعزيز انشطة القطاع الخاص.

 مضاعفة كمية المياه التي تزودها اسرائيل لقطاع غزة لتصل بمجموعها الى  05مليون متر مكعب
مشيرة الى ان اسرائيل بدأت بوضع خط المياه للربط بين غزة و أراضيها و توفير خمسة متر مكعب

سنويا  ،باإلضافة إلى  0ماليين متر مكعب توفرها حاليا إسرائيل لغزة منذ اتفاق أوسلو .

 زيادة التنسيق من اجل دخول الوقود و اإلمدادات إلى محطة توليد الكهرباء في غزة  ،من أجل زيادة
انتاج الطاقة خاصة في شمال قطاع غزة في نوفمبر من هذا العام .

 العمل على تعزيز  06مشروعا تنفذها مؤسسات تابعة الى المجتمع الدولي في مشاريع البنية التحتية
والتعليم والصحة و الرعاية االجتماعية للسكان المدنيين .

 و ازرة الخارجية وشؤون المغتربين األردنية ترسل مذكرة إلى الحكومة اإلسرائيلية تعبر فيها عن
الموقف األردني الرافض لقيام شركة تطوير البلدة القديمة بمصادرة أسطح األسواق في البلدة القديمة

في القدس( .الغد األردنية)

 مصادر :خالفات بين الرئاسة الفلسطينية ورئيس الوزراء المكلف رامي الحمد اهلل تعيق اإلعالن عن
تشكيل الحكومة الجديدة( .شاشة)

 مجلسا الوزراء والتشريعي يتسلمان التقرير ربع السنوي الثاني لديوان الرقابة المالية واإلدارية( .وفا)

 نقابة األطباء البيطريين ،خالل اعتصام احتجاجي أمام رئاسة الوزراء ،تؤكد أن حوارها مع الحكومة
وصل إلى طريق مسدود ،فيما يتعلق بتلبية مطالب وحقوق األطباء البيطريين الذين يعملون في

الوظيفة العمومية( .وفا)


الحملة الوطنية للمطالبة بتخفيض الرسوم الجامعية تناشد الرئيس بالتدخل الفوري لوقف التدهور

الخطير في جامعة بيرزيت جراء إقدام إدارة الجامعة على اتخاذ قرار تعسفي يقضي بتثبيت سعر

صرف الدينار  0.6شيكل( .معا)

 الضابطة الجمركية والضرائبية ستنفذان بالتعاون مع ضريبة األمالك ،حملة واسعة تنطلق غدا
األربعاء ،ضد الممتنعين عن دفع ضريبة األمالك(.وفا)
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 سلوى المؤيد ،كاتبه بحرينية يخطئ من يعتقد أن فرص االستثمار في فلسطين غير آمنة ..فأنا قد
ذهبت إليها ووجدت فيها استق ار اًر وأمناً وشعباً يقاوم ظلم االحتالل الصهيوني بالعلم والعمل ..ويريد
أن يصدر إنتاج صناعته المتقنة إلى الدول العربية وتريد غرف تجارة وصناعة المحافظات

الفلسطينية أن يكون لها وكالء في الدول العربية ليستوردوا بضائعهم من أجل تسويقها في الدول
العربية واألجنبية.

 مصادر فلسطينية مطلعة لـ"األيام" :اجتماعا نهائيا سيعقد اليوم (األربعاء) بين الرئيس محمود عباس
ورئيس الوزراء المكلف د .رامي الحمد اهلل بشأن تشكيل الحكومة الجديدة وذلك بعد أن انتهت المهلة

القانونية الممنوحة لرئيس الوزراء المكلف ليلة أمس.

 نتائج جهاز اإلحصاء للعام  ،6506حول المساكن بين أن  %06.3من المساكن الفلسطينية أنشئت
بعد العام  ،6555بينما وصلت النسبة في شمال الضفة الغربية  ،%65.0وبلغت نسبة المساكن في
فلسطين التي يعود انشاؤها للفترة بين عامي (.%60.0 ،0335-0390االيام)

 رجال أعمال ومستثمرون ومزارعون يطالبون بإعادة النظر في قانون هيئة المدن الصناعية( االيام)
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