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التلخيص اإلعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2014/7/14

 المجنة السياسية المنبثقة عن اجتماع القيادة تواصل اجتماعاتيا برئاسة الرئيس عباس .صائب

عريقات :المجنة السياسية اتخذت مجموعة من الق اررات ،أىميا توجيو رسالة من الرئيس إلى األمين
العام لألمم المتحدة لطمب البدء بدراسة توفير الحماية الدولية لمشعب الفمسطيني( .وفا ،فمسطين

برس ،دنيا الوطن ،أمد لإلعالم ،القدس ،األيام ،الحياة)

 وزير الخارجية رياض المالكي :االجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب سيعقد

اليوم اإلثنين في

القاىرة بناء عمى طمب فمسطين لبحث األوضاع في األراضي الفمسطينية المحتمة وتواصل

االعتداءات عمى قطاع غزة( .وفا ،القدس ،الحياة)

 وزير العمل مأمون ابو شيال :الحكومة برئاسة د .الحمد اهلل في إطار دعم صمود قطاع غزة؛ تقرر
ما يمي( :دنيا الوطن)



إنشاء صندوق طوارئ إلغاثة ودعم قطاع غزة بإشراف رئيس الوزراء وعضوية وزراء الحكومة في

القطاع ،تتكون أموال ىذا الصندوق من المساعدات التي يتم جمعيا من الدول العربية ،وخاصة

اإلمارات والمغرب والجزائر وقطر والتي سترسل أمواالً خالل الساعات القادمة.


يقوم وزير العمل بالتواصل مع نقابة الموظفين العموميين في غزة والضفة الغربية لدراسة إمكانية

استقطاع راتب يومي عمل من كل موظف لصالح صندوق إغاثة ودعم قطاع غزة.


سيمتقي وزير العمل بالمفوض العام لالونروا ،وسيضعو في صورة األوضاع الصعبة التي يعيشيا

القطاع الصامد ،وممثل األمين العام لألمم المتحدة روبرت سيري سيقوم بإرسال نائبو إلى قطاع غزة
لمقيام بجولة لتفقد آثار العدوان اإلسرائيمي والوقوف عمى احتياجات قطاع غزة وخاصة في المجال

الطبي.


تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الصحة وبإشراف رئيس الوزراء لشراء األدوية الالزمة واالحتياجات

الطبية لقطاع غزة بعد التنسيق مع و ازرة الصحة في القطاع.

 مدير عمميات األونروا في قطاع غزة روبرت تيرنر ،في مؤتمر صحفي من أمام مستشفى الشفاء في
غزة :المدنيون في القطاع يدفعون ثمنا باىظا لمعمميات العسكرية اإلسرائيمية ،وىذه الحرب يجب أن
تتوقف فو ار لما ليا من أضرار خطيرة وغير مقبولة( .وفا ،قدس نت ،أمد لإلعالم ،سما ،القدس،

الحياة)
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 منظمة العفو الدولية تطالب األمم المتحدة بإجراء تحقيق في العدوان اإلسرائيمي عمى قطاع غزة،
وبتكميف بعثة تقصي حقائق دولية مستقمة لغزة واسرائيل لمتحقيق في انتياكات القانون اإلنساني
الدولي ،وتدعو إسرائيل ومصر إلى ضمان السماح بدخول كميات كافية من اإلمدادات الطبية

واإلنسانية إلى غزة( .وفا ،شاشة ،شبكة فمسطين ،أمد لإلعالم ،الحياة)

 الممك عبداهلل بن عبد العزيز ممك المممكة العربية السعودية اصدر توجيياتو بتقديم  200مميون لاير
( 53مميون دوالر) لميالل األحمر الفمسطيني في غزة(.وكاالت)

 اإلحصاء الفمسطيني :سجل الرقم القياسي ألسعار المستيمك في فمسطين ارتفاعاً بنسبة
حزيران  2014مقارنة مع شير أيار

 ،2014بواقع  %0.87في قطاع غزة ،وبنسبة

 %0.36خالل شير
 %0.22في الضفة

الغربية ،بينما سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره  %0.33في القدس (.J1وفا)

 المرصد األورومتوسطي لحقوق اإلنسان ومقره جنيف  :إن أض ار اًر لحقت بـ  39منشأة تعميمية جراء
العدوان اإلسرائيمي المتواصل عمى قطاع غزة(.وفا)

 االقتصاد اإلسرائيمي يشيد حالة تذمر عالية بسبب الشمل الذي أصاب العديد من القطاعات

االقتصادية بعد دخول الحرب ضد قطاع غزة يوميا السادس ،ودخول معظم مدن ومستوطنات

إسرائيل في دائرة النيران واستيدافيا بالصواريخ الفمسطينية(.الدستور)
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