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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 4102/9/42
بالتعاون مع المركز االعالمي الحكومي

 وزير االقتصاد الوطني خالل افتتاح معرض الغذاء الفلسطيني :انجزت مؤخ ار وبالتعاون مع
مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني االستراتجية الوطنية لدعم المنتج الوطني،

وأخرى لت نمية الصادات الفلسطينية والتي تحتوي على برامج ومشاريع من شانها تساهم في تطوير
المنتج الوطني وتعزيز الصادرات الفلسطينية(.وكاالت)

 من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني عباس ،خالل زيارته إلى نيويورك ،بكل من رئيس الواليات
المتحدة أوباما ووزير الخارجية األمريكية جون كيري ووزير الخارجية الروسي سيرغي الفرو

والممثل األعلى لالتحاد األوروبي كاثرن أشتونAP, Huffington Post, WP, Vancouver ( .

)Sun

 مسؤول إسرائيلي قال إن إسرائيل ستقوم بمنح حزمة واسعة من المشاريع االقتصادية الجديدة للضفة

الغربية وقطاع غزة خالل مؤتمر المانحين في األمم المتحدة في نيويورك ،هذا وستشمل اإلجراءات

مشاريع جديدة للمياه وخطة رفيعة المستوى للشبكة الخلوية في األراضي الفلسطينية وبناء خط وقود

جديدة من إسرائيل إلى الضفة الغربية)Financial Times( .

 مسؤول إسرائيلي :نأمل أن تساعد تلك الخطط االقتصادية على خلق مناخ أفضل لمحادثات السالم،
وعلى جميع األحول تقوية االقتصاد الفلسطيني سيساهم في تقوية االقتصاد اإلسرائيلي.

()Financial Times

 المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ،د .إيهاب بسيسو يدعو المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات
حقوق اإلنسان إلى بذل المزيد من الجهود للضغط على الحكومة اإلسرائيلية لوق

ضد الشعب الفلسطيني في مختل

المحافظات( .الدستور المصرية)

انتهاكاتها اليومية

 وزير التربية والتعليم العالي علي أبو زهري :على الجميع أن يتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه إعادة
الحياة الطبيعية إلى جامعة بيزريت ،وسنعلن مع المتحدث باسم الحكومة د .ايهاب بسيسو من هو

المسؤول عن تعطيل الدراسة .تم تحويل  4ماليين دوالر للجامعات خخر شهرين .الحكومة ملتزمة
في حال تحسن األحوال المالية بتحويل مبالغ أخرى للجامعات.
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 د .الحمد اهلل يحاول منذ ايام اقناع قادة الدول المانحة بدعم السلطة بمبلغ  055مليون دوالر كحاجة
ماسة ومهمة لتجاوز االزمات التي يخلفها االحتالل االسرائيلي( .معا)

 البنك الدولي يقدم منحة إضافية قدرها  05ماليين دوالر أميركي بغرض توسيع نطاق مشروع حالي
للتحويالت النقدية في األرض الفلسطينية ،وستستفيد منها  0555أسرة فلسطينية تعيش تحت خط

الفقر المدقع( .وفا ،أمد لإلعالم ،القدس)

 وزير الزراعة وليد عسا
النباتية :هد

خالل مشاركته في مؤتمر حول المعاهدة الدولية للحفاظ على الموروثات

المؤتمر هو الحفاظ على األصول النباتية الوراثية ودعم قطاعات الزراعة في البلدان

المشاركة ،ومناقشة مشاكل الزراعة وطموحاتها وسبل تطويرها( .وفا ،معا ،األيام)

 عمال الزراعة في سلفيت يطالبون الحكومة بدعم المزارعين من خالل العمل على حماية المنتج
الوطني وخاصة زيت الزيتون الذي تنخفض اسعاره بسبب منافسه الزيت االجنبي المستورد وعدم

السماح بتصديره للخارج( .معا)

 رئيس سلطة المياه شداد العتيلي :سد الفارعة سيتسع عند االنتهاء من العمل فيه إلى نحو -055
 455أل

متر مكعب وبتكلفة إجمالية وصلت إلى  055أل

دوالر( .وفا ،معا)

 رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد :الديوان يعمل على إعداد بطاقة وص

وظيفي لكل

وظيفة في مؤسسات الدولة ،إضافة إلى تحديد االحتياجات من الموارد البشرية بناء على

استراتيجيات المؤسسات وبرامجها المستقبلية( .وفا ،الحياة ،األيام ،القدس)

 اقتصاديون ،مسؤولون ورجال أعمال وخبراء':اتفاق أوسلو' ،بملحقه االقتصادي 'برتوكول باريس'،
ساهم في تطور االقتصاد الفلسطيني ،خصوصا في السنوات الخمس األولى لقيام السلطة الوطنية،

لكنه لم يعد صالحا ،وتحول إلى عبء(وكاالت)
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