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محًل لبيع الدواجن وسط قطاع غزة :اغلقت الطواقم التفتيشية لمكتب وزارة االقتصاد الوطني محافظة الوسطى بالتعاون مع وزارعة
"االقتصاد" تغلق ا
محًل لبيع الدواجن ،وسط قطاع غزة ،وقالت الوزارة إنه "وضمن االعمال اليومية ،وفي إطار متابعتها لألسواق في قطاع غزة ومن
ومباحث التموين ،ا
خًلل الجوالت اليومية التي تقوم بها وحرصا منها على سًلمة المستهلك الفلسطيني ،تم إغًلق المحل ،فيما قال مدير مكتب وزارة االقتصاد
الوطني بالمحافظة الوسطى إن اللجنة قامت بإغًلق ا لمحل بعد تقديم شكوى من أحد المواطنين تفيد بأن صاحب المحل يقوم بتبديل الدجاج
الحي بالدجاج الميت بعد التوزين".وكالة صفا االخبارية"
مسؤول فلسطيني :ال شراكة إسرائيلية في أية عملية تطوير لحقل غزة مارين:قال مسؤول اقتصادي فلسطيني ،إن أية عملية مستقبلية لتطوير واستخراج
الغاز الطبيعي من حقل "غزة مارين" على البحر المتوسط ،ستتم دون أية شراكة إسرائيلية ،وأبلغ رئيس مجلس إدارة صندوق االستثمار الفلسطيني
(الصندوق السيادي) ،أن وجود مشغل إسرائيلي للحقل" ،هو أمر ال نريده وغير وارد على اإلطًلق"االقتصادي"
التنمية االجتماعية تستكمل توقيع تجديد العقود مع المؤسسات المستفيدة من مشروع التغذية المؤسساتية :استكملت وزارة التنمية االجتماعية تجديد
توقيع عدد من االتفاقيات مع المؤسسات المشاركة في مشروع التغذية المؤسساتية الممول من برنامج األغذية العالمي ,بحضور مفوض عام
المحافظات الجنوبية ومدير برنامج األغذية العالمي في قطاع غزة وعدد من موظفي البرنامج و الجمعيات المؤسسات المستفيدة من المشروع
"اندكس"
بتكوين يسجل صعودا ألعلى مستوى منذ  5أشهر :سجلت العملة المشفرة بتكوين صعودا إلى أعلى مستوى لها منذ سبتمبر ، 9102مما ساهم في رفع
مكاسبها بنسبة  51في المئة تقريبا هذا العام .وسجت العملة األكبر في العالم قفزة بنحو  46بالمئة إلى  01311دوالر ،وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع
عشر من سبتمبر أيلول ،قبل أن تتراجع قليًل إلى  01951دوالرا في أواخر جلسة التداول ولم يتضح على الفور السبب وراء هذه القفزة" .اندكس"

قلق يساور منتجي الضفة من توسيع االحتًلل حظر الصادرات :يساور القلق الشديد المصنعين والمنتجين في الضفة الغربية ،من توسيع سلطات
االحتًلل دائرة الحظر على المنتجات الفلسطينية في الوصول إلى السوق اإلسرائيلية والخارجية ،مشددين على ضرورة تنفيذ برامج حكومية داعمة
لإلنتاج الوطني وحمايته من المستورد ،وقال نائب رئيس اتحاد الحجر في الضفة الغربية إن التخوف يساور منتجي صناعة الحجر من منع صادراتهم
إلى األسواق الخارجية في إطار منع االحتًلل الصادرات الزراعية ،وبين أن صناعة الحجر تساهم بنسبة % 56من الناتج القومي اإلجمالي ومن ثم
منعها أو عرقلتها تأثير سلبي على االقتصاد الوطني".اندكس"
متعمدا من قبل وزارة المالية في رام
إهماال
"اتحاد المقاولين ":مالية رام الله تتعمد إهمال حقوق مقاولي غزة :قال اتحاد المقاولين في غزة إن هناك ا
ا
الله لحقوق المقاولين في المحافظات الجنوبية في ملف اإلرجاع الضريبي المتراكم منذ عام  ،9112وأشار أعضاء الهيئة العامة لًلتحاد إلى عزمهم
االستمرار في خطواتهم المشروعة السترداد حقوقهم المالية البالغة  091مليون شيكل موثقة بكل البيانات والتفاصيل لدى مجلس إدارة اتحاد
المقاولين".وكالة صفا االخبارية"
البيت األبيض يخطط لتقليص المساعدات الخارجية لدول العالم باستثناء إسرائيل :كشف البيت األبيض ،عن اقتراح ميزانية بقيمة  6.2تريليون دوالر
من شأنه أن يخفض اإلنفاق بشكل كبير على المساعدات الخارجية وشبكات األمن االجتماعي ،بينما يشمل تخصيص حوالي ملياري دوالر من
أجل بناء الجدار الحدودي بين الواليات المتحدة والمكسيك ،ويسعى البيت األبيض إلى خفض  6.6تريليون من اإلنفاق الفيدرالي على مدى
السنوات العشر المقبلة ،بما في ذلك تخفيضات في اإلنفاق على كوبونات الغذاء وقسائم الطعام".بوابة اقتصاد فلسطين"

