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الدعليس: حققنا إنجازات حكومية كبيرة رغم 
الحصار

غزة - الرأي

قــال رئيــس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس: 

إن الحكومــة اســتطاعت تحقيــق إنجــازات كبيــرة خالل 

الفتــرة الماضيــة رغــم التحديــات والحصــار اإلســرائيلي 

المفــروض علــى قطــاع غزة.

ــذ  ــة من ــة الحكومي ــل البيئ ــس أن تحلي ــح الدعلي وأوض

توليــه رئاســة العمــل الحكومــي فــي يونيو عــام  2021 

المعيشــي  المســتوى  علــى  بالغــة  صعوبــة  أظهــر 

واالقتصــادي والصحــي والتعليمــي.

02للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267041
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صحيفة الرأي الفلسطينية تصدر بحلة 
 حضارية جديدة

غزة - الرأي

رقــم  عددهــا  الفلســطينية  الــرأي  صحيفــة  تصــدر 

أحــدث  مــع  تتوافــق  جديــدة  حضاريــة  بحلــة   )794(

عبــر  اإللكترونــي  والنشــر  الرقمــي  اإلعــالم  تقنيــات 

االجتماعــي. التواصــل  ووســائل  الرقميــة   المنصــات 

وقــال إســماعيل الثوابتــة مديــر تحريــر الصحيفــة: “إن 

هــذه الحلــة الجديــدة التــي تصــدر بهــا الصحيفــة تأتــي 

لتطويــع المــادة اإلعالمية مع اإلعالم الرقمي والنشــر 

اإللكترونــي وبمــا يتناســب مــع الجمهــور عبــر وســائل 

التواصــل االجتماعــي”.

03للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267215
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04للمزيد ..

“األوقاف” تشرع بتوزيع لحوم األضاحي 
المقدمة من السعودية

غزة - الرأي

بتوزيــع  الدينيــة،  والشــؤون  االوقــاف  وزارة  شــرعت 

لحــوم الهــدي واألضاحــي المقدمــة مــن المملكــة 

الســعودية. العربيــة 

وقالــت الــوزارة: إن التوزيــع تــم  لنحــو 35 ألــف أســرة من 

األســر األشــد فقــرًا واحتياجــًا فــي قطــاع غزة، عبــر لجان 

غــزة,  محافظــات  مســتوى  علــى  المنتشــرة  الــزكاة 

التابعــة لهــا, ضمــن اآلليــة التــي أعدتهــا إدارة الــزكاة.

https://alray.ps/ar/post/267103
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05للمزيد ..

األشغال: صرفنا دفعات مالية ألكثر من 
2900 متضرر من عدوان 2021

غزة - الرأي

صرفــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان خــالل عــام 

2022، دفعــات ماليــة للمواطنيــن المتضــررة منازلهــم 

ضــرًرا كلًيــا لـــ 1024 مواطنــًا.

وعملــت الــوزارة علــى صــرف دفعــات ماليــة للمواطنين 

المتضــررة منازلهم ضــرًرا جزئيًا لـــ 43151 مواطنًا، لتبقى 

فجــوة إجماليــة مــن هــذه الحــاالت، مــا يقــارب 88.116 

مواطنًا.

https://alray.ps/ar/post/267157
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06للمزيد ..

وزارة األسرى: األسرى أتّموا تحضيراتهم 
لمعركتهم المقبلة مع إدارة السجون

غزة - الرأي

قالــت وزارة األســرى والمحرريــن بغــزة: إن األســرى 

داخــل ســجون االحتــالل وبشــكل موحــد أنهــوا كافــة 

حقوقهــم  عــن  للدفــاع  والتحضيــرات  االســتعدادات 

حالــة  وبــدأوا  التاريخيــة،  وإنجازاتهــم  اإلنســانية 

الســجون. داخــل  االســتنفار 

الحركــة  أن  صحفــي،  بيــان  فــي  الــوزارة  وأوضحــت 

الوطنيــة األســيرة بعــد إعالنهــا التعبئــة العامة شــكلت 

عــدة لجــان ووضعــت برنامًجــا نضالًيــا يرتكز علــى التدرج 

فــي الخطــوات فــي مواجهــة أي إجــراء يمــس الواقــع 

الحياتــي والمعيشــي لألســرى.

https://alray.ps/ar/post/267128


اإلثنين - 16 يناير  2023م   |   26 جمادي اآلخرة 1444هــ

07للمزيد ..

المستشفى األوروبي يجري عملية جراحية 
صعبة في قعر الجمجمة األمامي لمريضة

غزة - الرأي

أجــرى طاقــم قســم جراحــة األعصــاب بمستشــفى غزة 

األوروبــي عمليــة جراحيــة وصفــت بالصعبــة فــي قعــر 

الجمجمــة األمامــي لمريضــة تبلــغ مــن العمــر 36 عامــا 

وتكللــت بالنجــاح.

وأكــد أخصائــي جراحــة األعصــاب د. أنــور أبــو الــروس أن 

المريضــة لبنــى ابــو حمــاد )الخطيــب( كانــت تعانــي 

مــن صــداع شــديد وازدواجيــة فــي الرؤيــة وضبابيــة 

فــي النظــر وفقــدان حاســة الشــم نتيجــة وجــود ورم 

فــي قعــر الجمجمــة األمامــي تحــت الفــص الجبهــي 

ــم. ــة الش ــب حاس ــدره عص ــن ومص ــن الجهتي م

https://alray.ps/ar/post/267151
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08

»التربية والتعليم« تستعرض إنجازاتها 
للعام 2022 ورؤيتها لعام 2023

غزة - الرأي

اســتعرضت وزارة التربيــة والتعليــم فــي غــزة، إنجازاتها 

خــالل 2022 الماضــي، ورؤيتهــا للعــام 2023 الجاري. 

وقــال الوكيــل المســاعد لشــؤون التخطيــط والتطويــر 

أحمــد أبــو نــدا: إن الوزارة وضعت 3 أهداف اســتراتيجية 

للتنفيــذ للعــام الماضــي، وهــي: ضمــان التحــاق آمــن 

وشــامل وعــادل فــي التعليــم لجميــع الفئــات العمريــة 

وبيئــة  أســاليب  وتطويــر  المســتويات،  جميــع  فــي 

وتعزيــز  الطالــب،  حــول  متمحــورة  وتعلــم  تعليــم 

المســاءلة المبنيــة علــى النتائــج والحوكمــة، وعملــت 

علــى تنفيذهــا مــن خــالل 6 برامــج.

للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267155
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09للمزيد ..

40 مليون شيكل إعفاءات حكومية لقطاع 
المواصالت بغزة

غزة - الرأي

قــال أنيــس عرفــات الناطــق باســم النقــل والمواصــالت: 

إن وزارتــه اســتجابت لغالبيــة المطالــب التــي يرغــب 

الســائقين بتطبيقهــا، أولهــا حملــة التخفيضــات علــى 

ــبة 50%،. ــي بنس ــل العموم ــيارات النق ــص س تراخي

وأضــاف أن وزارتــه أتمــت 103307 مركبــة خــالل العــام 

المروريــة  الحالــة  بترتيــب  مطالبتهــم  ســيما   ،2022

مــن خــالل ضبــط مزاحمــة الســيارات المالكــي التــي 

النقــل  الدخــل لســيارات  ال تتحمــل تكاليــف ضريبــة 

المضافــة  القيمــة  ضريبــة  تدفــع  التــي  العمومــي 

وكذلــك ضريبــة الدخــل.

تقـــريـــر

https://alray.ps/ar/post/266964
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10للمزيد ..

وزارة االقتصاد: عزّزنا عالقتنا مع القطاع 
الخاص والمؤسسات الدولية خالل عام 2022

غزة - الرأي

اســتعرضت وزارة االقتصــاد الوطنــي فــي غــزة، دورهــا 

فــي تعزيــز العالقــة مــع القطاع الخــاص والمؤسســات 

الدوليــة خــالل عــام 2022 الماضــي.

وقالــت الــوزارة: إنهــا شــكلت مجلســا استشــاريا يضــم 

والصناعــي،  التجــاري  الخــاص  القطــاع  مــن  أعضــاء 

ــة  ــادات التخصصي ــات االتح ــاز انتخاب ــى إنج ــت عل وعمل

واالتحــاد العــام بالتوافــق مــع الــوزارة بالمحافظــات 

الشــمالية.

https://alray.ps/ar/post/267146
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11للمزيد ..

وزارة المالية تعقد اجتماًعا تنسيقًيا إلداراتها 
بمعبر كرم أبو سالم التجاري

غزة - الرأي

عقــد مديــر عــام الجمــارك والمكــوس محمــود العقــاد 

ــث  ــاري، لبح ــالم التج ــو س ــرم أب ــر ك ــي معب ــًا ف اجتماع

آليــات تطويــر العمــل والتنســيق بيــن إدارات الــوزارة 

العاملــة بالمعبــر، بمــا يســاهم فــي تجويــد الخدمــات.

وحضــر االجتمــاع نائــب مديــر عــام الجمــارك والمكوس، 

ومديــر جمــارك معبــر كــرم أبــو ســالم التجــاري، ومديــر 

دائــرة المعابــر باإلدارة العامة لضريبــة القيمة المضافة، 

ومديــر الرقابــة فــي المعبــر، إضافة لرؤســاء األقســام.

https://alray.ps/ar/post/267147
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12للمزيد ..

“النقل والمواصالت” ُتطلق حملة لضبط 
استخدام المركبات الحكومية

غزة - الرأي

حملــة  بغــزة،  والمواصــالت  النقــل  وزارة  أطلقــت 

لضبــط اســتخدام المركبــات الحكوميــة فــي جميــع 

أجــل ســالمة اســتخدامها  المحافظــات وذلــك مــن 

الحكومــي. العمــل  لخدمــة 

ــوزارة  ــل ال ــرخ وكي ــو ش ــن أب ــالح الدي ــواء ص ــد الل وأك

أن هــذه الحملــة تأتــي بنــاءا علــى قــرار لجنــة متابعــة 

العمــل الحكومــي والتــي شــددت علــى ضــرورة ضبــط 

والمؤسســات  للــوزارات  التابعــة  االداريــة  المركبــات 

ولعــدم  عليهــا،  المحافظــة  أجــل  مــن  الحكوميــة 

اســتخدامها بشــكل شــخصي خــارج ســاعات الــدوام 

الرســمية.

https://alray.ps/ar/post/267115


اإلثنين - 16 يناير  2023م   |   26 جمادي اآلخرة 1444هــ

13للمزيد ..

المكتب اإلعالمي الحكومي يباشر بإصدار 
بطاقة اعتماد الصحفيين

غزة - الرأي

باشــر المكتــب اإلعالمــي الحكومــي فــي غــزة، بإصدار 

الدفعــة األولــى مــن البطاقــات الصحفيــة وفق شــروط 

مهنيــة لتســهيل عمــل الصحفييــن واإلعالمييــن خالل 

عملهــم الميداني.

 وقــال المكتــب: إن البطاقــة تمثــل بطاقــة تعريفيــة 

للصحفــي واعتمــاد المكتــب لــه فــي ميــدان العمــل.

ــرورة  ــة، بض ــة واإلعالمي ــات الصحفي ــاب بالمؤسس وأه

تصويــب أمورهــم القانونيــة لــدى دائــرة التراخيص في 

المكتــب اإلعالمــي الحكومــي لالســتفادة مــن هــذه 

البطاقــة.

https://alray.ps/ar/post/267033
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14للمزيد ..

“اإلرشاد المروري” ينفذ أكثر من 4 آالف 
محاضرة توعوية خالل 2022

غزة - الرأي

نفــذ معهــد التدريــب واإلرشــاد المــروري التابــع إلدارة 

و608  آالف   4 بالشــرطة  والنجــدة  المــرور  شــرطة 

.2022 الماضــي  العــام  خــالل  محاضــرات 

وأوضــح التقريــر الســنوي الصــادر عــن المعهد أن قســم 

العــام  اإلرشــاد نفــذ 4356 محاضــرة توعويــة خــالل 

ــا. ــف و542 متدرًب ــا 168 أل ــتفاد منه ــي، اس الماض

وأشــار التقرير إلى أن محاضرات قســم اإلرشــاد شــملت 

253 مدرســة، و212 روضــة أطفــال، و67 مســجًدا، و28 

مخيًمــا صيفًيــا، و305 مواقــف للســيارات، وذلــك فــي 

جميــع محافظــات القطــاع.

https://alray.ps/ar/post/267140


اإلثنين - 16 يناير  2023م   |   26 جمادي اآلخرة 1444هــ

15للمزيد ..

“االتصاالت وتكنولوجيات المعلومات” تعقد اللقاء 

)NSDI(  األول للجنة البيانات الجيومكانية

غزة - الرأي

المعلومــات،  وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  عقــدت 

 )NSDI( الجيومكانيــة  البيانــات  للجنــة  األول  اللقــاء 

والتــي تــم تشــكيلها مــن األمانــة العامــة لمجلــس 

وتكنولوجيــا  االتصــاالت  وزارة  برئاســة  الــوزراء 

المعلومــات.

وتضــم اللجنــة عضويــة كاًل من األمانــة العامة لمجلس 

ــي ووزارة  ــم المحل ــة ووزارة الحك ــوزراء ووزارة الصح ال

ووزارة  الزراعــة  ووزارة  الوطنــي  واألمــن  الداخليــة 

األشــغال العامــة واإلســكان ووزارة االقتصــاد الوطني 

وســلطة األراضــي وســلطة الميــاه وجــودة البيئــة.

https://alray.ps/ar/post/267154


السنة السادسة العدد )794(

لمشــــــــاهـــدة األعداد السابقة
أضغــــط هنــــــا

صحيفـــة يوميـة شاملة تصـدر أسبوعيـًا مؤقتــًا
عن شبكــــــة الرأي الفلسطيـنيــــــة لإلعــــــــالم

لمتابعة المزيد من األخبار والتطورات يمكنكم متابعتنا على:

 	www.alray.ps الموقع اإللكتروني 

منصات التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر، يوتيوب، انستغرام، تلجرام، واتساب، تيك 	 
 توك(.

ولكي تصلكم خدمة الرأي للرسائل القصيرة بدون انترنت أرسل SMS، أرسل )R( أو )ر( 	 
 إلى: مشتركو جوال على الرقم 37951 -  مشتركو اوريدو على الرقم 6952

 	FM 98 كما يمكنكم االستماع إلى إذاعة الرأي الفلسطينية على الموجة

للتواصل على العناوين اآلتية:
alray@gov.ps - 082883366 : تليفون
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