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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 5112/11/52
بالتعاون مع مركز االعالم الحكومي

 و ازرة االقتصاد الوطني وجامعة النجاح الوطنية توقعان مذكرة تفاهم بشان تعزيز أواصر التعاون
وتحفيز الشراكة ومأسسة العالقة ما بين الجامعة ومراكزها الداعمة مع القطاعات الخدماتية

والصناعية(.وكاالت)

 وكيل و ازرة االقتصاد الوطني تيسير عمرو ،والمسؤول عن الضفة الغربية في الوكالة الكندية لتنمية
التجارة الدولية سين بود يبحثان أوجه التعاون المشترك وسبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه الوكالة

للنهوض باالقتصاد الفلسطيني(.وكاالت)

 محمد اشتية :على السلطة ان تتبع اج ارءات تقشفية للخروج من العجز المالي السنوي واستعادة

العائدات الضريبية من اسرائيل التي تقدر بحوالي  052مليون دوالر سنويا ,فضال عن وحدة غزة

والضفة(.معا)

 المركز الفلسطيني للديمقراطية يباشر المرحلة الثانية من حماية المستهلك بهدف توسيع اشراك معظم

شرائح المجتمع ( نساء رجال طالب مدارس الؤسسات القاعدية ) في تغيير واقع حماية المستهلك

والمساهمة ف ي الضغط على الحكومة في تفعيل الرقابة والتفتيش على السلع التي ال تراعي قانون
حماية المستهلك والمواصفات الفلسطينية (.معا)

 المخترع الفلسطيني الشاب عاطف شكوكاني ( 02عاما) يحصل على براءة اختراع من و ازرة
االقتصاد الوطني الفلسطيني في رام اهلل ،عن اختراعه لسيارة تعمل بالماء(.المدينة)

 نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو :حل أزمة الكهرباء في قطاع غزة ،بناء على اتصاالت الرئاسة
الفلسطينية ،سيستغرق من عشرة أيام إلى أسبوعين وذلك ألمور فنية( .سما ،أمد لإلعالم)

 اإلحصاء :أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وغير السكنية في الضفة الغربية ،سجلت انخفاضاً
مقداره  %2.02خالل شهر تشرين أول  0202مقارنة بشهر أيلول السابق( .وفا)

 رئيس الوزراء ،د .رامي الحمد اهلل ،يبحث مع نظيره األردني عبد اهلل النسور ،أمس ،آليات تعزيز
العالقات الثنائية ،والتعاون المشترك في عديد من القضايا السياسية واالقتصادية التي تخص

الشعبين األردني والفلسطيني الشقيقين(.االيام)

 معهد أبحاث السياسات االقتصادية (ماس سيعقد ،المحاضرة السنوية الخامسة التي تحمل اسم
االقتصادي الراحل د .يوسف صايغ ( .)0222-0101وتأتي تحت عنوان "السياسة الصناعية
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الجديدة :الدولة الريادية كعنصر مكمل ألصحاب المشاريع الصغيرة" ،أستاذ االقتصاد السياسي
والتنمية في كلية "لندن لالقتصاد والعلوم السياسية" د.روبرت ويد(.االيام)
 اتحاد المعلمين قرر في ختام اجتماع االمانة العام امس ،تعليق كافة فعاليات اإلضراب االسبوع
الجاري وحتى مساء يوم السبت القادم ،وذلك العطاء جهود الوساطة فرصة للوصول الى اتفاق مع

الحكومة(.الحياة)

 تكتم و ازرة النقل والم واصالت وعدم نشر اسماء المتهمين من اصحاب الشركات المستوردة بتزوير

الوثائق واألوراق الجمركية للمركبات ،انعكس سلبا على اغلبية اصحاب الشركات العاملة في هذا
المجال عبر تأكيدهم وجود تراجع محلوظ من قبل الزبائن على المعارض او الشركات لشراء مركبات

جديدة(.الحياة)
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