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التلخيص اإلعالمي الخبار االقتصاد الوطني 2014/7/7

 لجنة تنظيـ السوؽ الداخمي تناقش جيود الشركاء المبذولة في ضبط وتنظيـ السوؽ الداخمي،

واإلجراءات المتبعة في الرقابة عمى السمع والبضائع المتداولة في السوؽ الفمسطينية خالؿ شير

رمضاف المبارؾ ،جاء ذلؾ خالؿ اجتماع عقد في مقر و ازرة االقتصاد الوطني(.وكاالت)

 طواقـ حماية المستيمؾ التابعة لو ازرة االقتصاد الوطني في محافظة الخميؿ تتمؼ خالؿ االسبوع
االوؿ مف شير رمضاف المبارؾ 15 ،طف مواد غذائية منيا  14طف تـ االبالغ عنيا مف قبؿ
التجار ،وطف تـ ضبطو مف قبؿ الطواقـ اثناء الجوالت التنفيذية البالغة

ومسائية(وكاالت)

 26جولة صباحية

 المجنة المشتركة المشكمة مف مديرية و ازرة االقتصاد الوطني والضابطة الجمركية وسمطة جودة
البيئة في محافظة جنيف ،تحيؿ المسؤوؿ المباشر عف شاحنة ( القاطرة والمقطورة ) التي تـ
رصدىا مف قبؿ طواقـ حماية المستيمؾ التابعة لمديرية سمفيت ،وىي تخرج مف “مستوطنة

بركاف الصناعية” المقامة عمى أراضي محافظة سمفيت بالتعاوف مع طواقـ مديرية و ازرة

االقتصاد الوطني(وكاالت)

 طواقـ حماية المستيمؾ التابعة لو ازرة االقتصاد الوطني في محافظتي نابمس وطوباس تنفذاف
جوالت رقابية مكثفة عمى أسواؽ المحافظتيف بمشاركة الشركاء مف الجيات الرقابية(معا)

 الرئيس محمود عباس ىاتؼ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعؿ ،وطالبو بتيدئة
تتذرع إسرائيؿ بو الرتكاب أي حماقة
األوضاع في قطاع غزة ،وعدـ القياـ بأي تصعيد حتى ال ّ
ضد القطاع( .العربي الجديد)
 عباس ومشعؿ بحثا ممؼ حكومة التوافؽ الوطني ،حيث طمب مشعؿ مف عباس التدخؿ لحماية
المصالحة ،والعمؿ عمى ضرورة وفاء الحكومة بااللتزامات المترتبة عمييا ،خصوصاً في ما
يتعمؽ بموظفي قطاع غزة( .العربي الجديد)

 الرئيس يطالب األميف العاـ لألمـ المتحدة باف كي موف ،بتشكيؿ لجنة تحقيؽ دولية بخصوص
الجرائـ اإلرىابية المرتكبة بحؽ أبناء الشعب الفمسطيني واالنتياكات بما فييا حرؽ الفتى محمد

أبو خضير حياً(.وكاالت)
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 ـ صدر مطمع في حكوفة التوافؽ :الحكومة تخشى أف تتكرر مع صرؼ الرواتب في ىذا الشير

األحداث المؤسفة التي شيدىا القطاع مطمع الشير الماضي ،مف منع لموظفي البنوؾ الوصوؿ

إلى أماكف عمميـ ،والحيمولة دوف وصوؿ المواطنيف إلى الصرافات اآللية( .الشرؽ القطرية)

 مصدر فمسطيني مطمع في حكومة التوافؽ :و ازرة المالية االسرائيمية حولت إيرادات المقاصة
الشيرية لخزينة السمطة ،والحكومة ال تزاؿ تعيش حالة الغضب التي تممكت موظفي غزة ،عند

إعالنيا صرؼ رواتب الموظفيف عف الشير الماضي دوف شمميا رواتبيـ التي كانوا يتقاضونيا

أياـ الحكومة السابقة( .وكالة شياب)

 عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوؽ ::ىناؾ ذرائع استجمبيا البعض لتبرير عدـ
وحدة المؤسسات وصرؼ المخصصات مثؿ التيديدات األوربية واألمريكية واإلسرائيمية وذريعة
رفض البنوؾ ،ولـ ِ
يأت أحد عمى السبب الحقيقي ،ىناؾ المئات مف قيادات حماس تُصرؼ
رواتبيـ عبر البنوؾ وىناؾ مؤسسات األمـ المتحدة التي ال تبحث عف الػ

مرتبات أو منح مخصصات( .الرأي ،الرسالة نت ،أمد لإلعالـ ،فمسطيف االف)

 DNAلصرؼ

 النائب في المجمس التشريعي يحيي موسى :مسألة إدارة قطاع غزة مف قبؿ الفصائؿ أصبحت

ضرورة وطنية عقب تنكر حكومة الوفاؽ مف مسؤولياتيا تجاىو ،والقطاع يشيد فراغا في الحكـ
وفراغا إداريا وقانونيا بكافة المجاالت ،جراء عدـ تواصؿ بعض وزراء حكومة الوفاؽ مع

و ازراتيـ حتى المحظة( .الرأي ،فمسطيف اليوـ)

 األورومتوسطي لحقوؽ اإلنساف :الجيش اإلسرائيمي استولى عمى ما قيمتو

 2.9مالييف دوالر

خالؿ مداىمات منازؿ ومؤسسات بالضفة منذ اختفاء المستوطنيف الثالث ،حيث استولى عمى

ما يقارب  370ألؼ دوالر نقدا خالؿ عمميات مداىمة منازؿ وصادر قرابة

 93حاسوب

محموؿ وعشرات اليواتؼ المحمولة وأثاث مكتبي ومعدات وآالت( .معا)

 نشطاء حقوقيوف ومتضامنوف مع الشعب الفمسطيني يرحبوف بإعالف إغالؽ أكبر مخزف تابع
لشركة صودا ستريـ في المممكة المتحدة ،وقرار أشير متاجر التجزئة ،جوف لويس ،بسحب
كافة ماكينات المشروب الغازي التي تنتجيا الشركة مف رفوؼ متاجره(.وطف)

 الجياز المركزي لإلحصاء  :الرقـ القياسي لكميات اإلنتاج الصناعي سجؿ ارتفاعاً بنسبة

 %0.13خالؿ شير أيار  2014مقارنة شير نيساف  ،2014إذ ارتفع الرقـ القياسي لكميات

اإلنتاج الصناعي إلى  108.76خالؿ شير أيار  2014مقارنة بػ  108.62خالؿ الشير

السابؽ (سنة األساس (.)100 =2011االياـ)
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 سمطة النقد ،وجمعية البنوؾ تحذر مف أف التيديدات المستمرة التي ال تزاؿ ترد لمسؤولي

المصارؼ في قطاع غزة ،والعممية المنظمة مف جيات غير مسؤولة ،واستيدفت أجيزة الرقابة
لكافة الفروع في القطاع ،تنذر بمخاطر سيكوف ليا تداعيات عمى أمف واستقرار الجياز

المصرفي ،وسالمة أعمالو ،وبالتالي شؿ الحركة التجارية في القطاع(.وكاالت)

 لميوـ الثاني عمى التوالي تواصؿ سمطات االحتالؿ تقميص كمية البضائع الواردة لغزة بشكؿ
ممحوظ(.معا)
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