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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2102/9/22
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 و ازرة االقتصاد تسجل  58شركة جديدة في محافظات الضفة الغربية وترخص خمسة مصانع،
برأسمال إجمالي يصل إلى  4.61مليون دوالر خالل آب الماضي( 6وفا ،معا ،شبكة فلسطين )

 وزير االقتصاد جواد ناجي :الحكومة ساهمت في تطوير المنتج الوطني ،حيث تم انجاز استراتجية
وطنية لدعم المنتج الوطني وأخرى لتنمية الصادرات( 6وفا ،شاشة ،شبكة فلسطين ،القدس)

 رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد اهلل ،ينوي الطلب من الدول المانحة تقديم مساعدات لحكومته،
بحيث يتم تحويل نصف مليار دوالر حتى نهاية العام الحالي ،وذلك خالل مشاركته في مؤتمر

الدول المانحة الذي سينعقد االسبوع الحالي في نيويورك ،وسيذهب مع الحمد اهلل للمشاركة في

االجتماع وزير المالية شكري بشارة والذي سيقدم الصعوبات التي تضعها اسرائيل امام االقتصاد

الفلسطيني( 6ريشت ب)

 الرئيس األمريكي أوباما يعتزم مقابلة الرئيس الفلسطيني عباس ،على هامش اجتماعات الجمعية
العامة لألمم المتحدة األسبوع المقبل في نيويورك ،وسيعقد االجتماع قبل أيام فقط من استضافة

أوباما لنتنياهو في البيت األبيض)AP, ABC News( 6

 الحكومة الكندية تتعهد بتقديم خمسة ماليين دوالر جديدة للمساهمة في حساب خاص للتمويل
االقتصادي لألراضي الفلسطينية ،الذي سيعلن عنه في اجتماعات الدول المانحة في نيويورك
األسبوع المقبل(6وطن)
 رئيس اتحاد الصناعات الغذائية السيد بسام ولويل يعلن انتهاء االستعدادت الفتتاح معرض الغذاء
الفلسطيني التاسع " غذاؤنا  ،"٣١٠٢والذي سيقام تحت رعاية رئيس الوزراء د 6رامي الحمد اهلل ،في

الفترة الواقعة ما بين  ٣٢و ،٣٢من شهر أيلول الجاري في قاعات منتزة البيرة برام اهلل(6وفا)

 دراسة صادرة عن شبكة السياسات الفلسطينية كشفت أن مجمل المساعدات المالية الدولية التي
حصلت عليها السلطة الفلسطينية منذ توقيع اتفاقية أوسلو وبروتوكول باريس االقتصادي عامي

 4991و 4991وحتى العام  1144بلغت أكثر من  11مليار دوالر (6فلسطين)

 لجنة تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة تعلن أنه سيتم اعتبا اًر من اليوم األحد إدخال حمولة 01
شاحنة من مستلزمات البناء المختلفة إلى القطاع الخاص في غزة ،وذلك للمرة األولى منذ بدء

الحصار اإلسرائيلي المفروض على القطاع(االيام)
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 لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية في االردن تستهن سماح الحكومة باستيراد منتجات
المستوطنات االس ارئيلية من الخضار والفواكه مشيدة بق اررات البرلمان االوروبي الرافض استيراد هذه

المنتجات(6عيون البلد)


االتحاد االوروبي طالب إسرائيل بتقديم توضيحات حول المواجهات التي وقعت بين الجنود

االسرائيليين والدبلوماسيين األوروبيين ،خالل محاولة الدبلوماسيين إدخال شاحنة محملة بالخيام،

للفلسطينيين الذين هدمت قريتهم في منطقة االغوار ،حيث قالت وسائل االعالم ان الجنود قاموا

بجر دبلوماسي فرنسي على االرض( 6هآرتس)

 عد سبع سنوات من المعاناة نتيجة اعتماد قطاع غزة على المواد البترولية ومواد البناء المهربة عبر
األنفاق على الحدود الفلسطينية المصرية ،تعود الحياة من جديد لقطاع غزة بعد تدخل السلطة

الوطنية والرئيس محمود عباس إلدخال المواد البترولية ومواد البناء والسوالر الصناعي لتشغيل

محطة توليد الكهرباء عبر معبر كرم(حياة وسوق)

 قطاع النخيل شهد انتعاشا ملموسا في منطقة األغوار 6المواطنون غرسوا  481ألف شجرة وحجم
األموال المستثمرة يصل إلى  88مليون دوالر ( حياة وسوق)

 مدير المركز اإلعالمي الحكومي والمتحدث باسم الحكومة د 6إيهاب بسيسو :أهمية المشاركة في
مؤتمر المانحين تتمثل في إطالع العالم على الوضع في فلسطين ،وخلق آلية منتظمة من الدعم6

الحديث عن حل اقتصادي دون حل سياسي سيكون مخالف للواقع( 6صوت فلسطين)

 وزير الزراعة الفلسطيني ،وليد عساف يوقع مع وزير الزراعة والثروة السمكية بسلطنة عمان مذكرة
تفاهم وتبادل للخبرات بين الجانبين( 6اليوم السابع المصرية)

 وزير التخطيط محمد أبو رمضان :تقرير الحكومة للجنة االرتباط الدولية يعبر عن الرغبة في تجسيد
الدولة الفلسطينية بإحداث تقدم فعلي في عملية السالم 6التقرير جدد التزام الحكومة بإقامة الدولة
الفلسطينية على حدود عام  49.0وعاصمتها القدس الشرقية( 6الحياة ،األيام ،القدس)

 رئيس سلطة المياه شداد العتيلي :اسرائيل تستغل نقص كميات المياه في قطاع غزة والضفة البتزاز
السلطة الفلسطينية بطلب أثمان عالية جدا لقاء تزويد الفلسطينيين بكميات اضافية( 6معا)

 وزير الحكم المحلي سائد الكوني خالل لقائه مع رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس حسام حجاوي،
بحضور أمين عام مجلس الوزراء فوزار عقل ،يؤكد أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

للنهوض بالوضع االقتصادي وتطويره ،وتنشيط الحركة التجارية في نابلس( 6وفا ،سما ،شاشة،

الحياة ،األيام)
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