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التلخيص اإلعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2014/6/19

 مديرية و ازرة االقتصاد الوطني في محافظة سمفيت تتمف أكثر من  2طن دجاج ميرب من
معاليو افرايم(وكاالت)

 مصدر حكومي مسؤول طمب عدم الكشف :دولة قطر تواصمت االثنين الماضي مع و ازرة
المالية في حكومة التوافق الفمسطينية لتحويل مبمغ

 20مميون دوالر لصالح رواتب موظفي

الحكومة المقالة السابقة ،لكن الو ازرة رفضت استقبال الحوالة دون إبداء

 الرئيس التنفيذي لمشركة الفمسطينية لمخدمات التجارية ،لؤي قواس

األسباب(الجزيرة نت)

 :خبراء شركة (ىولتك)

اليندية ،التي فازت بعطاء دراسة إنشاء مصنع لإلسمنت في فمسطين ،قد باشروا بإجراء

الفحوصات المبدئية لممناطق المحتمل إنشاء المصنع فييا ،وأن الدراسات األولية تُشير إلى أن
الفحوصات التي أجريت لمبنية الطبوغرافية في المناطق (ب) و(ج) ،إلنشاء مصنع اإلسمنت
إيجابية وتصمح لبناء المصنع(.دنيا الوطن)

 رئيس الوزراء  :سنتوجو لمعديد من الدول العربية لحثيا عمى تقديم الدعم لمشعب الفمسطيني،
وتمقيت دعوة لزيارة المممكة العربية السعودية( .وفا ،معا ،الرأي ،دنيا الوطن ،صفا ،القدس ،األيام)

 رئيس سمطة الطاقة عمر كتانة :البد من دعم الطاقة المتجددة في فمسطين ونسبة انتشار
السخانات الشمسية في القطاع المنزلي وصمت إلى ما يقارب

 %15من فاتورة الوقود المستورد( .وفا)

 %100وىذه السخانات وفرت

 اتحاد الصناعات الغذائية يعمن عن انطالق معرض الغذاء الفمسطيني "غذائنا"  2014تحت
شعار" منتج بالدك الك والدك" ،يوم السبت القادم ويستمر لغاية الرابع والعشرين من حزيران
الجاري في قاعات سميم افندي بمدينة نابمس(.معا)

 اتفاقيات التجارة تتحكم بأسعار السمع والحكومة مطالبة بتوحيدىا في شير رمضان(تقرير وطن)
 أمين سر نقابة تجارة المواد الغذائية رفيق القدسي

 :التيرب الضريبي لممواد الغذائية ممكن

وموجود ،والبيانات الجمركية التي تصل عن طريق قطاعات أخرى من الممكن أن يكون فييا

كالم ،لكن المواد الغذائية بالتحديد ،ال ،فأسعارىا معروفة ومتداولة(.وطن)

 القنصل التركي العام في القدس مصطفى سرنيق أكد في مؤتمر صحفي في غزة دعم بالده
لحكومة الوحدة الوطنية الفمسطينية الجديدة برئاسة رامي حمد اهلل ،مضيفا ان الدعم التركي

لمفمسطينيين سيستمر ،ومشي ار الى استئناف العمل في المستشفى التركي-الفمسطينية المخطط
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لو في قطاع غزة ،بعد أن سمحت السمطات اإلسرائيمية بدخول مواد البناء الالزمة الى

القطاع)(Turkish Press

.

 محافظ أريحا واألغوار ماجد الفتياني ،ووزيرة السياحة واآلثار روال معايعة،

يوقعان مع رئيس

مقاطعة رون األلب الفرنسية جاك كيران ،اتفاقيتي توأمة وتعاون في مجاالت التنمية والتدريب،
وتبادل الخبرات السياحية والزراعية والتدريب والتأىيل وتبادل الخبرات(.االيام)

 وزير األشغال مفيد الحسايتة خالل لقائو وفد مجمس ادارة غرفة وتجارة غزة :النيوض بالوضع
االقتصادي يوجب تعزيز التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص( .األيام)

 المؤشر الرئيسي في بورصة فمسطين يسجل انخفاضا طفيفا بنسبة  ،%0.08أمس ،في جمسة
تجاوزت قيمة تعامالتيا مميوني دوالر(.االيام)

 مبعوث المجنة الرباعية الدولية لمسالم في الشرق األوسط توني بمير قال ،في مقابمة عمى راديو
اسرائيل ،انو ال يمكن أن يكون ىناك مصالحة حقيقية ما لم توضح حماس موقفيا من

العنف)(NY Times

.

 رئيس الوزراء الفمسطيني د .رامي الحمد اهلل يطالب خالل استقبالو مبعوث المجنة الرباعية توني
بمير بـالتدخل لإلفراج عن كافة األسرى وبشكل خاص األسرى اإلداريين المضربين عن الطعام،

وكذلك وقف سياسات العقوبات الجماعية ،ورفع الحصار عن غزة

( .اليوم السابع المصرية ،النشرة

المبنانية)

 الرئيس محمود عباس يستعرض مع األمير سممان بن عبد العزيز نائب خادم الحرمين
الشريفين ،األوضاع الراىنة في األراضي العربية المحتمة ،وما تقوم بو حكومة االحتالل

اإلسرائيمي من أعمال عنف .سممان دعا المجتمع الدولي لوقف التصعيد اإلسرائيمي( .الرياض
السعودية ،األنباء الكويتية ،الشرق األوسط)

 رئيس نقابة موظفي الحكومة السابقة في قطاع غزة محمد صيام :ندرك أن عدم صرف رواتنبا
ىو قرار سياسي بحت يقف خمفو الرئيس عباس( .السبيل األردنية)
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