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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3192/1/91
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 وزير االقتصاد الوطني يبحث مع رئيس بعثة المملكة الهولندية سبل تطوير العالقات االقتصادية
والتجارية بين البلدين والتحضير إلطالق المنتدى الفلسطيني  -الهولندي المشترك في ديسمبر

القادم(وكاالت)

 و ازرة االقتصاد الوطني بصدد تنظيم مؤتمر حول تمكين ودمج المرأة في االقتصاد الفلسطيني خالل
الشهر القادم في مدينة رام اهلل جاء ذلك خالل ورشة عمل نظمتها وحدة النوع االجتماعي في الو ازرة

لمناقشة خطتها لألعوام الثالث القادمة"(.وكاالت)

 طواقم دائرة التنمية الصناعية التابعة لو ازرة االقتصاد الوطني في محافظة القدس ،تكشف عن قيام
أحد أصحاب المنشآت الصناعية بتقطيع وتوزيع بطاطا إسرائيلية تالفة على مطاعم المدينة ،تقدر

بخمسة أطنان(.وكاالت)

 طواقم حماية المستهلك التابعة لو ازرة االقتصاد الوطني في محافظة نابلس تضبط وبالتعاون مع قسم
صحة البيئة  0033كغم سميد إسرائيلي لعدم صالحيتها لالستهالك اآلدمي(.وكاالت)

 الحكومة السادسة عشرة ،تؤدي مساء اليوم الخميس اليمين القانونية أمام رئيس دولة فلسطين محمود
عباس(وكاالت)
 مدير المركز اإلعالمي الحكومي المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو :الحكومة ما زالت مستعدة

لتوريد الوقود إلى محطة توليد كهرباء غزة ،دون الضريبة الخاصة التي تفرض على الوقود

الصناعي ،باإلضافة إلى العمل على مشروع تحلية مياه قطاع غزة(.وكاالت)

 الحكومة االسرائيلية أقرت سلسلة من البوادر االقتصادية تجاه لسلطة الفلسطينية ،من ضمنها زيادة
عدد تصاريح العمل واالقامة في المناطق االسرائيلية لعمال فلسطينيين ،وزيادة ساعات العمل على
المعبر الحدودي مع االردن ،وتجدد التعاون في المجاالت الزراعية ،وذلك استعدادا لمؤتمر الدول

المانحة للسلطة الفلسطينية الذي سينعقد االسبوع القادم في نيويورك( .معاريف)

 لرئيس الفلسطيني عباس سيلتقي مع الرئيس األمريكي أوباما في الواليات المتحدة األمريكية األسبوع

المقبل قبيل افتتاح الجمعية العامة لألمم المتحدة ،حيث سيناقشان في اجتماعهم محادثات السالم.

()AFP, France 24, Turkish Weekly
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 رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة ،رائد فتوح :بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس
عباس ،إسرائيل توافق ،وللمرة األولى منذ ست سنوات ،على إدخال مواد البناء من األسمنت والحديد

المسلح والحصمة بدءاً من يوم األحد المقبل إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم( .دار الخليج،

الدستور األردنية ،الجزيرة نت)

 رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ :اسرائيل وافقت على منح شركات االتصاالت الخليوية
الفلسطينية رخص تشغيل خدمات الجيل الثالث( .فلسطين برس)

 مسؤول في و ازرة النقل والمواصالت :الو ازرة وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة واالهلية لن
تعتمد اية شهادة او معاملة او فاتورة ألي من مهن المواصالت غير المرخصة حسب االصول.

(معا)

الممول من الوكالة األمريكية للتنمية
 و ازرة المالية وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ االستثماري ّ
الدولي يفتتحان أول مركز خدمات للجمهور في محافظة رام اهلل والبيرة( .معا ،راية ،سما)
 محاجر بني نعيم في الخليل رافع اقتصادي ودمار بيئي(وفا)

 رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات الغذائية بسام ولويل :التحضيرات تجري على قدم وساق الفتتاح

معرض الغذاء الفلسطيني التاسع "غذاؤنا  ،"3300موضحاً أن عدد الشركات المسجلة وصل حتى

اآلن قرابة  03شركة ،من ضمنها مشاركة نحو  33جمعية نسوية لتصنيع المنتجات الغذائية
ستشارك في المعرض ألول مرة(.القدس)

 محمد مصطفى :الجانب االمريكي سلم خطة تطوير االقتصاد الفلسطيني مكتوبة للقيادة الفلسطينية
كما كشف مصطفى في حديث لوكالة معا ان خطة كيري سلمها مكتوبة ومكونة من  333صفحة

ومفصلة وتمتد لثالث سنوات وتستهدف  0قطاعات في كل المناطق دون استثناء ،الضفة الغربية
وقطاع غزة ,والقدس الشرقية .ووعدونا بانهم سيضغطون على اسرائيل لتسهيل تحقيق هذه الخطة.

 مصطفى سنطلب من اجتماع المانحين 033 - 033مليون دوالر لسد العجز بالميزانية"(االيام)

 مديرية زراعة الخليل ،تقدر منتوج العنب في المحافظة لهذا الموسم بـ 30ألف طن من الثمار،
و 0333طن من ورق العنب(.االيام)


د .الحمد اهلل خالل االحتفال بتوفير منحة بأكثر من  03مليون يورو لبناء محطة معالجة للمياه

العادمة شرقي نابلس :الحكومة ملتزمة بالمساهمة في الحفاظ على مصادر المياه في فلسطين،

والتخفيف من المخاطر الصحية الناتجة عن المياه العادمة( .وفا ،شاشة ،راية ،شبكة فلسطين ،وطن

لألنباء ،فلسطين اآلن ،الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون ،معا ،فجر نيوز ،الحياة ،األيام ،القدس)
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