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التلخيص االعالمي الخبار االقتصاد الوطني 3112/9/11

االعالم المحلي

 السعودية تساهم بمبلغ  01ماليين دوالر لدعم الالجئين الفلسطينيين من سوريا ،من خالل الصندوق
السعودي للتنمية( .وفا ،معا ،سما ،شبكة فلسطين ،أمد لإلعالم)

 د .الحمد اهلل يبحث مع وزير خارجية لوكسمبورغ آخر تطورات الوضع في الشرق األوسط بشكل

عام ،والقضية الفلسطينية بشكل خاص ،وكذلك آخر تطورات المفاوضات الجارية( .وفا ،معا ،دنيا

الوطن ،الحياة ،األيام ،القدس)

 أسعار الذهب تنخفض  % 0.1مع انحسار جاذبية المعدن النفيس كمالذ آمن بعدما قبلت سوريا
مقترحا روسيا بتسليم أسلحتها الكيماوية لتجنب ضربة عسكرية أمريكية(.معا)

 مجلس نقابة الموظفين العموميين :إضراب عن العمل لمدة يوم واحد بدءا من األحد المقبل ،وفي
األسبوع الذي يليه يومي األحد واإلثنين ،9/22-22 ،واألسبوع الثالث ثالثة أيام إضراب األحد
واالثنين والثالثاء وصوال لإلضراب المفتوح في الخامس من الشهر المقبل( .وفا ،معا ،صفا ،القدس،

قدس نت ،فلسطين برس ،شاشة ،الحياة ،األيام)

احتجاجا على استثنائهم من
 الموظفون واإلداريون في و ازرة التربية والتعليم يعتصمون لليوم الثاني
ً
االتفاقية التي أُبرمت بين الحكومة واتحاد المعلمين ،ويناشدون الرئيس ورئيس الوزراء بضرورة
التدخل العاجل إلنصاف حقوقهم( .معا ،شاشة ،الحياة ،األيام)

 اإلحصاء :إجمالي عدد النزالء في كافة فنادق الضفة الغربية العاملة بلغ حوالي  012ألف نزيل
خالل الربع الثاني من العام الجاري 2102م( .وفا)

 مجلس الشاحنين الفلسطيني يدعو الى ضرورة الزامية تطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية لما
لذلك من أثر كبير على تحفيز وتنشيط عجلة االقتصاد الوطني من خالل ممارسة أفضل الطرق
التي تخفض من تكلفة عمليات االستيراد ويمكنها من المنافسة أكثر ويضمن المحافظة على جودتها

العالمية)pnn(.

لقاء لبحث القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص الفلسطيني،
 غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل تعقد ً
واألنظنة والتشريعات المتعلقة به ،وعلى رأسها قانون تشجيع االستثمار()pnn
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 مؤشرات غالء المعيشة في الضفة الغربية للربع األول من العام الجاري تتفع بنسبة  ،٪0.2بشكل

أكبر من الزيادة التي طرأت على معدالت األجور خالل نفس الفترة والتي بلغت نسبتها ٪1.9

بحسب تقارير صادرة عن اإلحصاء الفلسطيني ومعهد األبحاث والسياسات االقتصادية(.القدس)



اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا) ،تطلق وبالتعاون مع مؤسسة ميرسي كور واإلتحاد
األوروبي ،دراسة النفاذ لألسواق اإلقليمية ودراسة النفاذ لألسواق العالمية (االيام)



مدير المركز اإلعالمي الحكومي الناطق باسم الحكومة د .إيهاب بسيسو :الحكومة الحالية حولت

ستة ماليين في مطلع حزيران للجامعات ،تلتها  7.4مليون شيقل كدفعة ثانية ،وهذا دور الحكومة
في ا ستم اررية دعم الجامعات حتى إن واجهت صعوبات في تلقي الدعم من الدول المانحة( .وطن

لألنباء)

االعالم العربي

 22 برلمانياً أردنياً يدعون مجلس النواب لمخاطبة البرلمانات العربية واإلسالمية لترتيب زيارات
دورية لهم إلى األراضي المقدسة واألراضي المحتلة للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني ،مطالبين
القرضاوي بالعدول عن فتواه التي تحرم زيارة القدس لغير الفلسطينيين( .دار الخليج)

 رئيسة جمعية سيدات االعمال في مملكة البحرين أحالم جناحي تدعو القطاع الخاص في البحرين

لدراسة االستثمار من الصناعات الفلسطينية لما لمسناه من تطور وتميز في مختلف المجاالت
االقتصادية الفلسطينية من شأنه ان يدعم وبشكل ملحوظ معدالت النمو االقتصادي ما بين البلدين

على المدى الطويل».


د .رامي الحمد اهلل اجتمع أمس مع وزير خارجية لوكسمبورج ،جون اسلبرون ،ووزير خارجية

بلجيكا ،ديديه ريندرز ،كل على حدة ،وبحث معهما آخر تطورات الوضع في الشرق األوسط

والقضية الفلسطينية وآخر تطورات المفاوضات الجارية( .اليوم السابع المصرية)

 مصادر فلسطينية تؤكد أن وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين "االونروا" قررت تقليص
مساعداتها ألكثر من  1آالف اسرة الجئة في قطاع غزة( .القدس العربي)

 عدد من القراصنة المتخصصين في الهجمات االلكترونية "هاكرز" ،يتوعدون إسرائيل اليوم بهجوم
عالمي وشامل على مواقعها االلكترونية ،في ذكرى أحداث  00أيلول ،تعبي اًر عن رفضهم لالضطهاد
الذي يتعرض له الفلسطينيون السيما حصار قطاع غزة منذ سنوات( .البيان اإلماراتية ،القدس

العربي)
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االعالم االجنبي
 المقرر الخاص لألمم المتحدة ريتشارد فولك رحب بقرار شركة هولندية إلنهاء عقدها مع إسرائيل
ببناء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي تهدف لخدمة المستوطنات ،وذلك لعدم شرعيتها
واستيالئها على أراضي الفلسطينيين)UN, Press TV( .
 الرئيس الفلسطيني دعا لمزيد من المساعدة من رئيس األساقفة وجميع المسيحيين خاصة فيما يتعلق
بقضية كريمزان ،حيث يتم بناء الجدار واالستيالء غير المشروع على أراضي المسيحيين في بيت
جاال والذي يؤثر سلبا على سبل العيش ويؤدي إلى تسارع هجرة المسيحيين من المنطقة)ICN( .
 نتنياهو سيقوم بالمشاركة في افتتاح المؤتمر الدولي السنوي لمركز بيجين السادات للدراسات
اإلستراتيجية الشهر المقبل ،والذي يحمل عنوان "التحديات التي تواجه دولة إسرائيل"Al ( .
)Gemeiner
االعالم االسرائيلي-:
 71 ألف طفل إسرائيلي دخلوا مؤخ ار تحت خط الفقر ،ومسؤولون في مجالي الرفاه واالقتصاد اتهموا
و ازرة المالية بالتعامل بالمسؤولية ،وطالبوها بالتراجع عن جزء من التقليصات التي اقرتها( .معاريف)

 على الرغم من صعوبة االوضاع االقتصادية في إسرائيل ،إال أن  0.2مليون إسرائيلي سافروا في
رحالت سياحية خارجية خالل الصيف الحالي( .معاريف)

 قراصنة قاموا باختراق شبكات الحواسيب المنزلية لمئات االسرائيليين( .هآرتس)
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