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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2102/01/29
بالتعاون مع المركز االعالمي الحكومي

 وزير االقتصاد الوطني :المرحلة التجريبية لبرنامج تحديث الصناعة الممول من قبل الحكومة
الفرنسية بقيمة  5ماليين يورو ،ستنفذ مطلع العام المقبل(.وكاالت)

 وزير االقتصاد الوطني :طواقم الرقابة والتفتيش في دولة فلسطين حققت نتائج ملموسة وايجابية على
صعيد مكافحة وحظر منتجات المستوطنات اإلسرائيلية والكشف عن عمليات تزوير لهذه المنتجات

كي يتم تمريرها في االسواق الفلسطينية"(.وكاالت)

 وزير االقتصاد الوطني و رئيس ديوان الموظفين العام يبحثان مشروع تطوير مركز بيانات ديوان
الموظفين العام ،وآليات العمل المشترك لتنفيذه وتوفير الدعم الالزم إلنجاحه(وفا)

 علي الحايك رئيس جمعية رجال االعمال بقطاع غزة :المؤتمر الدولي " دور التجارة في تنمية
االقتصاد الفلسطيني" في اسطنبول تضمن اتفاقية تطوير وتعزيز عالقات التعاون االقتصادية
والتجارية وزيادة حجم التبادل التجاري الفلسطيني التركي وتعزيز شراكة رجال االعمال في مختلف

المجاالت االقتصادية (.دنيا الوطن)

 رئيس الوزراء رامي الحمد اهلل يؤكد مواصلة الحكومة العمل على حماية المنتج الوطني من التمور
من خالل فرض الرقابة على السوق الفلسطينية ،واالستمرار في تنظيفها من منتجات المستوطنات،
والعمل على إنفاذ قانون منع منتجات المستوطنات ،خاصة التمور ،ومراقبة ما يعاد تغليفه والتدقيق

في محطات التعبئة والتدقيق على التصاريح الزراعية التي تصدرها و ازرة الز ارعة(.وكاالت)

 تقرير :الوضع االقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة يواجه أزمة حقيقية ،فالسلطات المصرية

تعمل على هدم األنفاق ،والقرى الحجرية القديمة في الضفة الغربية تعاني من الفقر المدقع ،األمر

الذي يزيد من احتمالية انكماش الوضع االقتصادي هذا العام بعد ازدهاره بنسبة  %8ما بين

)Reuters( .8022-8008

 رئيس الوزراء السابق سالم فياض :إن تقارير البنك الدولي الخاصة بمناطق 'ج' تعطي بعدا هاما
لما هو متاح للمجتمع الدولي بمؤسساته التنموية ،وأيضا للفلسطينيين على المستوى السياسي

والقطاع الخاص ،وتوفر أداة تحليلية إلبراز الخسارة الفادحة المتعلقة بالكيفية التي يتعامل بها
االحتالل مع المنطقة'ج' (.وفا)

P.O.Box:2629

Fax: + 972 2 2981207

Ramallah. Tel: + 972 0 2981214/9



دولــة فلسطــين

State of Palestine

وزارة االقتصاد الوطني

Ministry of National Economy

د .الحمد اهلل خالل مؤتمر الهندسة المدنية الدولي :عالقة الحكومة مع نقابة المهندسين ستكون

على أساس الشراكة ،وسيتم منحها العضوية في كافة اللجان المرتبطة بتنمية العمل
الهندسي( .معا ،أمد لإلعالم ،شبكة راية)

 رئيس الوزراء يؤكد اهتمام الحكومة بمنطقة األغوار ،ودعم صمود سكانها ،وأنه سيتم تعويض 28
عائلة من العائالت التي هدمت مساكنها ،بقيمة  221ألف دوالر(.وفا)

 الضابطة الجمركية تضبط رام اهلل 100،كغم من لحوم الدجاج الفاسدة وغير الصالحة لالستهالك
اآلدمي(.وفا)

 الصحة اإلسرائيلية تعل عن اكتشاف بكتيريا "السالمونيال" وهي بكتيريا طويلة تعيش عادة في أمعاء
الثديات ،وتسبب تسمم طعام شديد في معجنات اللحم المحشية المعروفة باسم "اوكراينسكي" من وزن

 800غرام من إنتاج المصنع اإلسرائيلي "مصانع ايرنا للمعجنات المحشية محدودة الضمان" مع
تاريخ إنتاج (.8022/20/8معا)

 رئيس جمهورية نيجيريا االتحادية جودالك جوناثان ،يزور اليوم ،دولة فلسطين ،حيث يستقبله الرئيس
محمود عباس قبل ظهر غد ،في مقر الرئاسة بمدينة رام اهلل(.وفا)
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