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“متابعة العمل الحكومي” َتعفي ذوي متوفين 
من التزامات مالية وتعزز خطوط كهرباء المخابز

غزة - الرأي

ــاء ذوي  ــي إعف ــل الحكوم ــة العم ــة متابع ــررت لجن ق

المتوفيــن المســتحق عليهــم التزامــات ماليــة لصالــح 

ــام 2019م.  ــد ع ــا بع ــة، م وزارة الصح

األســبوعي،  اجتماعهــا  خــالل  اللجنــة  قــررت  كمــا 

تخفيــض تعرفــة كهربــاء الخطــوط الدائمــة اإلضافيــة 

الممنوحــة للمخابــز، دعمــًا لتخفيــض تكلفــة رغيــف 

الخبــز للمواطنيــن، وتشــكيل لجنــة دائمــة للمتابعــة 

البنــاء والمختبــرات  والتفتيــش علــى مصانــع مــواد 

للمواصفــات  مطابقتهــا  مــن  والتأكــد  الهندســية، 

المعتمــدة. والمقاييــس 

02للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267389/
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“وزارة الصحة” تستقطب 105 وفود طبية 
وُتجري 39 عملية زراعة قرنية

غزة - الرأي

اســتقطبت وزارة الصحــة فــي غــزة )105( وفــود طبيــة 

فــي كافــة التخصصــات خــالل عــام 2022 الماضــي من 

كافــة دول العالــم وذلــك ضمــن سياســتها الراميــة 

لتجويــد خدماتهــا، مشــيرًة إلى أن الوفــود عاينت قرابة 

)3500( مريــض وأجــرت )1680( عمليــة جراحيــة. 

وذكــرت الــوزارة، أنهــا أنجــزت )39( عمليــة زراعــة قرنيــة 

لمرضــى كانــوا يعانــون مــن مشــاكل صحيــة أفقدتهم 

القــدرة علــى النظر وذلك منذ إطــالق البرنامج الوطني 

لزراعــة القرنيــات نهاية شــهر أغســطس الماضي. 

03للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267353
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04للمزيد ..

وزارة المالية: أنفقنا مليار ونصف المليار 
شيقل خالل 2022م 

غزة - الرأي

مليــار  مــن  أكثــر  غــزة،  فــي  الماليــة  وزارة  أنفقــت 

ونصــف شــيقل، علــى الرواتــب وملحقاتهــا والمصاريــف 

ــوزارات، إضافــة إلــى دفعــات للمورديــن  التشــغيلية لل

خــالل 2022 الماضــي. 

وأصــدرت الــوزارة أوامــر ماليــة ومصاريــف تشــغيلية 

ــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بمــا يقــرب مــن 77  لل

مليــون شــيكل، وأنفقــت علــى بنــد نفقــات العــالج 

بالخــارج بمــا يزيــد عــن 7 مالييــن شــيكل، الفتــًة إلــى 

أنهــا قدمــت دعمــًا لبلديــات قطــاع غــزة بمبلــغ 11 مليون 

ــي. ــام الماض ــالل الع ــيكل خ ش

https://alray.ps/ar/post/267460
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05للمزيد ..

“التربية والتعليم” ُتقّدم 523 منحة دراسية 
لطلبة قطاع غزة خالل 2022م 

غزة - الرأي

قّدمــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي غــزة، 523 

والماجســتير  البكالوريــوس  لطلبــة  دراســية  منحــة 

ــارج  ــة خ ــا 380 منح ــزة بينه ــاع غ ــن قط ــوراه م والدكت

ــام  ــالل ع ــطين خ ــل فلس ــة داخ ــطين، و143 منح فلس

2022 الماضــي. 

وســهلت الــوزارة، ســفر لـــ 500 طالــب وطالبــة وعقــدت 

10 لقاءات إرشــادية لتوجيه وإرشــاد الطلبة المقبولين 

ــة،  ــات الدولي ــي الجامع ــة ف ــول الدراس ــح ح ــي المن ف

مشــيرًة إلــى أنهــا أطلقــت 5 جوائــز فــي مجــال البحــث 

العلمــي علــى مســتوى الجامعــات والكليــات وذلــك 

ضمــن رؤيــة تشــجيع البحــث العلمــي فــي فلســطين.

https://alray.ps/ar/post/267594
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06للمزيد ..

وزارة االقتصاد بغزة تعلن أسماء الفائزين 
بانتخابات الغرفة التجارية  

غزة - الرأي

أعلنــت اللجنــة اإلشــرافية فــي وزارة االقتصــاد الوطني 

التجاريــة  الغرفــة  انتخابــات  فــي  الفائزيــن  أســماء 

ــزة. ــة غ لمدين

ــدة  ــام الوح ــر ع ــرافية ومدي ــة اإلش ــس اللجن ــال رئي وق

القانونيــة بالــوزارة يعقوب الغندور، إن عدد المرشــحين 

لالنتخابــات بلــغ 25 بينمــا سيشــّكل 13 مرشــحا منهــم 

مجلــس غرفــة تجــارة وصناعــة مدينــة غــزة، مشــيرا إلى 

أن نســبة التصويــت باالنتخابــات بلغــت نحــو ٧٣ بالمئــة، 

مؤكــدا أن الــوزارة بذلــت جهــودا كبيــرة وتســهيالت 

متعــددة إلنجــاح االنتخابــات بالتوافــق وبالتزامــن بيــن 

غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس.

https://alray.ps/ar/post/267558
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07للمزيد ..

“األوقاف والشؤون الدينية” ُتكّرم المبدعين 
بخدمة القرآن والَحفظة المتميزين خالل 2022م

غزة - الرأي

كّرمــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي غــزة، 

والحفظــة  الكريــم  القــرآن  خدمــة  فــي  المبدعيــن 

المتميزيــن في المؤسســات القرآنية خــالل عام 2022 

الماضــي. 

وقالــت الــوزارة، إنهــا ُتشــرف علــى رعايــة مســيرة القرآن 

ونشــر علومــه وخدمــة أهلــه، مؤكــدًة أنهــا تعمل على 

توفيــر أفضــل الوســائل التربويــة والتعليميــة الحديثــة 

مــن أجــل تخريــج جيــل قرآنــي فريــد. 

 وزارة األوقاف 

https://alray.ps/ar/post/267310
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08

“األشغال العامة واإلسكان” ُتحّدث بيانات 
أكثر من 3 آالف شقة سكنية خالل 2022م 

غزة - الرأي

قالــت وزارة األشــغال العامــة واإلســكان في غــزة، إنها 

ــقة  ــن 3 آالف ش ــر م ــات أكث ــث بيان ــى تحدي ــت عل عمل

ســكنية ضمــن مشــاريع اإلســكان الحكوميــة، وذلــك 

خــالل عــام 2022 الماضــي.

إزالــة  علــى  عملــت  طواقمهــا  أن  الــوزارة،  وذكــرت 

التعديــات عــن العشــرات مــن الشــقق المملوكــة لوزارة 

ــن 1800  ــر م ــزت أكث ــا أنج ــى أنه ــيرًة إل ــغال، مش األش

معاملــة مختصــة بالشــقق الســكنية.

للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267541
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09للمزيد ..

“وزارة العمل” ُتتنج فيلًما ُيوثق إنجازاتها 
خالل العامين الماضيين

غزة - الرأي

أنتجــت وزارة العمــل فــي غــزة، فيلمــا ُيوثــق إنجــازات 

الــوزارة خالل العاميــن الماضيين تحت عنــوان “إنجازات 

قاومــت التحديــات”. 

وقالــت الــوزارة، إن الفيلــم يرصــد إنجــازات الــوزارة خــالل 

الفتــرة مــا بيــن نوفمبــر 2020 وحتــى نوفمبــر 2022م، 

مؤكــدًة أن تلــك الفتــرة شــهدت إنجــازات ملموســة 

للــوزارة فــي قطــاع غــزة اســتهدفت كافــة القطاعــات 

المختلفــة.

https://alray.ps/ar/post/267439
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10للمزيد ..

“األسرى والمحررين” تهنئ األسير ماهر 
يونس بالحرية بعد اعتقال دام 40 سنة

غزة - الرأي

هنــأت وزارة األســرى والمحرريــن فــي غــزة، األســير 

ماهــر يونــس بالحريــة بعــد اعتقــال دام 40 ســنة فــي 

ســجون االحتــالل “اإلســرائيلي”. 

وقالــت الــوزارة، إن األســير يونــس تــرك بصمــة واضحــة 

فــي ترســيخ قواعــد الوحــدة والتماســك والتالحــم 

للحركــة األســيرة، وكان أحــد أبــرز قادتهــا الوطنييــن 

الذيــن وقفــوا بــكل بســالة أمــام مخططــات االحتــالل 

وإدارة ســجونه.

https://alray.ps/ar/post/267403
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11للمزيد ..

“السياحة واآلثار” تنتهي من ترميم الواجهة 
الشرقية لسوق القيسارية المملوكي

غزة - الرأي

ــم  ــن ترمي ــزة، م ــي غ ــار ف ــياحة واآلث ــت وزارة الس انته

وصيانة الواجهة الشــرقية لمدخل الســوق المملوكي 

وابــراز جمالــه عبــر إزالــة احجــاره المهترئة ضمن مشــروع 

الحفــاظ المســتدام علــى الســوق االثــري المرحلــة 

الثانيــة.

ــوزارة، إنهــا اســتكملت الجــزء المفقــود مــن  وقالــت ال

العقــد المدبــب لســقف الســوق األثــري ضمــن نطــاق 

المحــاكاة والــذي ُدمــر أثنــاء العــدوان علــى غــزة فــي 

الحــرب العالميــة األولــى.

https://alray.ps/ar/post/267422
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12للمزيد ..

“وزارة العدل” ترحب بإعالن محكمة العدل 
الدولية بشأن انتهاكات االحتالل

غزة - الرأي

رحبــت وزارة العــدل فــي غــزة، بإعــالن محكمــة العــدل 

ــي  ــي ف ــالل الصهيون ــم االحت ــادف لتجري ــة اله الدولي

ــة. ــطينية المحتل ــي الفلس األراض

ــوزارة، إن محكمــة العــدل الدوليــة تســلمت  ــت ال وقال

ــاري”  ــدار “رأي استش ــدة إلص ــم المتح ــن األم ــا م طلب

الفلســطينية،  لألراضــي  اإلســرائيل  االحتــالل  حــول 

داعيــًة للبنــاء علــى هــذا اإلعــالن واســتثماره.

https://alray.ps/ar/post/267559
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13للمزيد ..

“الحكم المحلي”: لجنة طوارئ الشتاء تبذل 
جهوًدا كبيرًة لتجاوز ُشح اإلمكانات

غزة - الرأي

أكــد رئيــس لجنــة طــوارئ الشــتاء الحكوميــة فــي 

وزارة الحكــم المحلــي زهــدي الغريــز أن لجنــة طــوارئ 

الشــتاء المشــكلة مــن كافــة الــوزارات والقطاعــات 

الحكوميــة تبــذل جهــوًدا لتجــاوز ُشــح اإلمكانــات مــن 

أجــل ضمــان اســتمرارية تقديــم الخدمات ألبناء شــعبنا 

ــالل  ــة خ ــات الجوي ــات المنخفض ــن تداعي ــف م والتخفي

فصــل الشــتاء.

نفــوذ  نطــاق  فــي  الســاخنة  البــؤر  إن  الغريــز:  وقــال 

البلديــات تســتدعي االنتبــاه المســتمر من أجــل حماية 

ممتلــكات المواطنيــن وأرواحهــم.

https://alray.ps/ar/post/267425
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14للمزيد ..

“اإلعالم الحكومي” يعقد ورشة عمل لعرض 
تقرير الحريات اإلعالمية لعام 2022م

غزة - الرأي

الحكومــي ورشــة عمــل  اإلعالمــي  المكتــب  نظــم 

بعنــوان “قراءة في تقريــر الحريات اإلعالمية 2022م” 

حقــوق  مجــال  فــي  المختصيــن  مــن  عــدد  بحضــور 

اإلنســان، إضافــة لعــدد مــن الصحفييــن واإلعالمييــن 

والمهتميــن.

وقــال المكتــب، إن هــذه الورشــة تهــدف الــى تســليط 

بحــق  اإلســرائيلية  االنتهــاكات  أبــرز  علــى  الضــوء 

الفلســطينيين. الصحفييــن 

https://alray.ps/ar/post/267220
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تقرير: حمضيات غزة .. تضاعف في اإلنتاج 
رغم التحديات

غزة - الرأي

فــي ســوق معســكر الشــاطئ بغــزة، تتزيــن عربــات 

الباعــة والبســطات بكميــات كبيــرة مــن حبــات البرتقال 

والكلمنتينــا بلونهــا البرتقالي الذي يجــذب المواطنين 

تلــك  وتقشــير  للشــراء  وتســتهويهم  بعيــد،  مــن 

الحبــات تحــت أشــعة الشــمس الذهبيــة باعتبارهــا مــن 

ــتوية. ــل الش المحاصي

وتشــهد محاصيــل الحمضيــات انخفاضــًا كبيــرًا فــي 

األســعار، فــي ظــل توافرهــا بكميــات كبيــرة فــي 

أســواق غــزة، وهــو مــا يجعلهــا فــي متنــاول أيــدي 

المواطنيــن، الحتوائهــا علــى قيمــة غذائيــة كبيــرة، 

وذو فائــدة للذيــن يعانــون مــن االنفلونــزا الموســمية.

تقـــريـــر

https://alray.ps/ar/post/267461
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