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“متابعة العمل الحكومي” ُتمّدد صرف 100 ألف 
شيقل للفئات المهمشة 

غزة - الرأي

ــد  ــن تمدي ــي، ع ــل الحكوم ــة العم ــة متابع ــت لجن أعلن

التنميــة  وزارة  عبــر  شــهرًيا  شــيقل  ألــف   ١٠٠ صــرف 

المهمشــة  للشــرائح  كمســاعدات  االجتماعيــة 

غــزة. قطــاع  فــي  والضعيفــة 

كمــا قــررت اللجنــة صــرف مبلــغ مالــي لتطويــر مقــر 

حكوميــة  لجنــة  وتشــكيل  الخارجيــة،  وزارة  مكتــب 

خاصــة لمراجعــة عقود إيجــار أراضي المحــررات، وتوفير 

المستشــفى  لصالــح   )CT( األشــعة  تصويــر  خدمــة 

األوروبــي، بشــكل عاجــل.

02للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267832
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وزارة العمل ٌتطلق مشروع “صمود 3” 
لتشغيل الخريجين 

غزة - الرأي

ــن،  ــاب الغصي ــزة إيه ــي غ ــل ف ــل وزارة العم ــن وكي أعل

الخريجيــن  لدعــم   ”3 “صمــود  مشــروع  إطــالق  عــن 

ــد  ــيقل بع ــون ش ــن 2 ملي ــد ع ــة تزي ــات بتكلف والخريج

العمــل  متابعــة  لجنــة  قبــل  مــن  عليــه  المصادقــة 

الحكومــي. 

وقــال الغصيــن، إن المشــروع يســتهدف تشــغيل 600 

شــهادات  حملــة  مــن   400 منهــم  وخريجــة،  خريــٍج 

البكالوريــوس، و200 مــن حملــة شــهادات الدبلــوم، 

ــهر. ــدة 3 أش لم

03للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267811/
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04للمزيد ..

“وزارة الصحة” ُتجري 44 عملية زراعة قرنية 
و99 قوقعة سمعية 

غزة - الرأي

ــة  ــراء 44 عملي ــن إج ــزة، ع ــي غ ــة ف ــت وزارة الصح أعلن
إطــالق  منــذ  ســمعية  قوقعــة  و99  قرنيــة  زراعــة 

الماضــي.  العــام  البرنامجيــن 

وقــال مديــر مستشــفى العيــون بمدينــة غــزة، د. ماجد 
ــض  ــة لمري ــة قرني ــة زراع ــراء عملي ــم إج ــه ت ــادة، إن حم
إجرائهــا  تــم  التــي  العمليــات  عــدد  يرتفــع  وبذلــك 
ــي  ــات ف ــة القرني ــي لزراع ــج الوطن ــالق البرنام ــذ إط من

أغســطس الماضــي إلــى 44 عمليــة. 

https://alray.ps/ar/post/267809
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05للمزيد ..

وزارة الداخلية: مستمرون في تطوير 
خدماتنا للمواطنين وتحسين جودتها

غزة - الرأي

قال الوكيل المســاعد لــوزارة الداخلية واألمن الوطني 

عاهــد حمادة إن الوزارة مســتمرة فــي تطوير خدماتها 

المقدمــة للجمهــور وتحســين جودتها؛ ســعيًا لتحقيق 

أعلــى نســبة رضــا لدى المواطــن عن تلــك الخدمات.

وأكــد حمــادة أن عمليــة التطويــر تراكمية منذ ســنوات 

وتشــمل جميــع مرافــق الــوزارة، وعلــى وجــه الخصوص 

مراكــز تقديــم الخدمــة فــي مقــار الشــق المدنــي، بمــا 

يحقــق راحــة المواطنيــن وسالســة تعاملهم. 

https://alray.ps/ar/post/268010
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06للمزيد ..

وزارة المالية: صرفنا كافة النفقات وفًقا 
لموازنة عام 2022

غزة - الرأي

أعلنــت وزارة الماليــة فــي غــزة عــن تمكنهــا مــن صــرف 

كافــة النفقــات وفقــًا للموازنــة المعتمدة للعــام 2022 

الماضي.

وقــال وكيل الوزارة المســاعدة إياد أبو هين، إن الوزارة 

اســتطاعت تحقيــق العديد مــن االنجــازات الهامة على 

عــدة أصعــدة خــالل العــام الماضــي أهمهــا: تحصيــل 

ــا  ــة إجراءاته ــى صح ــة عل ــراف والرقاب ــرادات واالش االي

ــهيل  ــا، وتس ــول به ــن المعم ــة والقواني ــًا لألنظم وفق

دخــول شــاحنات البضائــع الــواردة عبــر المعابــر التجاريــة، 

وتســهيل تصديــر البضائــع مــن قطــاع غــزة إلــى الخارج، 

واســتيراد واســتالم الكميــات الــواردة عبــر المعابــر مــن 

الوقــود والغــاز.

https://alray.ps/ar/post/268009
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07للمزيد ..

“التنمية االجتماعية” تمنح التأمين الصحي 
المجاني لألشخاص ذوي اإلعاقة 

غزة - الرأي

أعلنــت وزارة التنميــة االجتماعيــة عــن منــح التأميــن 

الصحــي المجاني لألشــخاص ذوي اإلعاقــة في قطاع 

غــزة. 

وقالــت الــوزارة، إن القــرار جــاء عقب اتفاق تــم مع وزارة 

المجانــي  الصحــي  التأميــن  لمناقشــة منــح  الصحــة 

ــة. ــخاص ذوي اإلعاق لألش

https://alray.ps/ar/post/267661
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08

“االقتصاد” ُتنّفذ 136 زيارة وجولة تفتيشية 
على األسواق 

غزة - الرأي

المســتهلك  لحمايــة  العامــة  اإلدارة  طواقــم  أجــرت 

بــوزارة االقتصــاد الوطنــي، 136 زيــارة وجولة تفتيشــية 

علــى األســواق والمحــال التجاريــة فــي قطــاع غــزة.

إن  المســتهلك،  لحمايــة  العامــة  اإلدارة  وقالــت 

ــة  ــع منتهي ــالف لبضائ ــر إت ــجلت 21 محض ــا س طواقمه

والمقاييــس  للمواصفــات  ومخالفــة  الصالحيــة 

لعــدد مــن  الفلســطينية، وكذلــك 18 محضــر ضبــط 

والمنتجــات. الســلع 

ــوكوالتة  ــرام ش ــت 480 ج ــا أتلف ــرت أن طواقمه وذك

المواصفــة  حســب  الصالحيــة  انتهــاء  بســبب 

بســكويت  علبــة   )17( اتــالف  وكذلــك  الفلســطينية، 

الصالحيــة. انتهــاء  بســبب 

للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/267766
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09للمزيد ..

“األسرى والمحررين” األوضاع بسجون 
االحتالل ذاهبة لالنفجار

غزة - الرأي

قالــت وزارة األســرى والمحرريــن فــي غــزة، إن حالــة 

مــن الغليــان والغضــب تســود األجــواء داخــل ســجون 

االحتــالل بعــد هجمة مســعورة نفذتها إدارة الســجون 

خــالل اليوميــن الماضييــن بحــق األســرى فــي ســجون 

التيــار  وقطــع  والدامــون،  ومجــدو  والنقــب  عوفــر 

الكهربائــي عــن أســرى ســجن النقــب وتحويلــه إلــى 

عــزل.

https://alray.ps/ar/post/267990
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10للمزيد ..

“التعليم” ُتنّظم فعاليات مدرسية تنديًدا 
بجريمة حرق القرآن 

غزة - الرأي

غــزة،  فــي  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  نفــذت 

فعاليــات مدرســية غاضبــة تنديــدا بجريمــة حــرق القرآن 

ــويد. ــة الس ــي دول ــم ف الكري

وقالــت الــوزارة، إنــه جرى تنفيذ وقفــات احتجاجية في 

ــي  ــور الصباح ــالل الطاب ــة خ ــدارس الحكومي ــة الم كاف

وإلقــاء كلمــات تنــدد بهــذا العمــل المشــين.

رفعــوا  المصاحــف، كمــا  الطلبــة والمدرســين  ورفــع 

مــن  أغلــى  “مصاحفنــا  منهــا:  اســتنكارية  شــعارات 

أرواحنــا، المصحــف من أعظــم المقدســات، من يعتدي 

علــى مصحفنــا يعتــدي علــى أرواحنــا، حــرق المصحــف 

ــلمين”. ــاعر المس ــح لمش ــتفزاز واض ــريف اس الش

https://alray.ps/ar/post/267702
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11للمزيد ..

“األشغال” تستكمل صرف الدفعات المالية 
لمواطني مشروع “عنق الزجاجة”

غزة - الرأي

العامــة واإلســكان فــي  اســتكملت وزارة األشــغال 

غــزة، صــرف كافــة الدفعــات المالية لمواطني مشــروع 

“عنــق الزجاجــة”. 

وقالــت الــوزارة، إنه تــم اتخاذ كافــة اإلجــراءات الالزمة، 

ــاز  ــدف إنج ــة به ــات المعني ــة الجه ــع كاف ــل م والتواص

هــذا المشــروع الحيــوي والهــام.

وأضافت أن العمل يتواصل في مشــروع إعادة تأهيل 

منطقــة “عنــق الزجاجــة” ضمــن مشــروع تطويــر شــارع 

الرشــيد الســاحلي، حيــث تســير أعمــال اإلزالــة بوتيــرة 

متســارعة بعــد االنتهــاء مــن هــذه المرحلــة.

https://alray.ps/ar/post/267737 
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12للمزيد ..

وزارة األوقاف تفتح باب التسجيل ألداء 
فريضة الحج لهذا العام

غزة - الرأي

أعلنــت لجنــة الحــج والعمــرة بــوزارة األوقــاف والشــؤون 

الدينيــة فتــح بــاب التســجيل ألداء فريضــة الحــج لهــذا 

العام. 

ودعــا مدير عــام الحج والعمرة بالوزارة عــادل الصوالحة، 

الراغبيــن بــأداء الفريضــة لهــذا العــام، للتوجــه إلحــدى 

شــركات الحــج والعمــرة المعتمــدة لتقديــم الطلب.

https://alray.ps/ar/post/267891
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13للمزيد ..

“السياحة واآلثار” توّثق 43 ألف قطعة أثرية 
خالل 2022 

غزة - الرأي

أعلنــت وزارة الســياحة واآلثــار عــن توثيــق نحــو 43 ألــف 

قطعــة أثريــة فــي الســجل الوطنــي بشــهادات ميــالد 

خاصــة خــالل عــام 2022 الماضــي. 

وذكــرت الــوزارة أنــه تــم إدراج )17550( قطعــة مــن 

القطــع األثريــة فــي متحــف قصــر الباشــا، و)25000( 

فــي المخــزن األثــري إلكترونيــًا ضمن الســجل الوطني 

للمعروضــات بشــهادات ميــالد خاصــة لــكل قطعــٍة 

أثريــة.

https://alray.ps/ar/post/267742
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14للمزيد ..

“شؤون المرأة” تطلق جائزة “امرأة 
فلسطين” لعام 2023

غزة - الرأي

ــزة “امــرأة  أطلقــت وزارة شــؤون المــرأة فــي غــزة، جائ

موســمها  فــي  وذلــك  2023م،  للعــام  فلســطين” 

الثامــن علــى التوالــي.

وقالــت الوزارة، إنه ســيتم اإلعالن عن الفائــزات بالجائزة 

الرمزيــة فــي حفــل تكريــم ســنوي علــى شــرف يــوم 

المــرأة العالمــي.

ــا  ــيكون متاح ــزة س ــي الجائ ــاركة ف ــت أن المش وأضاف

مــن داخــل فلســطين وخارجهــا فــي مجــاالت “اإلنتــاج 

المعرفــي، التطوع والمبادرة، ريــادة األعمال، والفنون 

بالمجــاالت  الجائــزة  اهتمــام  عــن  فضــاًل  واألدب”، 

المتعلقــة بـ)المنــاخ، الطاقــة، البيئــة، والميــاه(.

https://alray.ps/ar/post/267818
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15للمزيد ..

تقرير“التكييش”.. استنزاف لجيوب 
المواطنين و”االقتصاد” تالحقه

غزة - الرأي

الفلســطيني  المواطــن  المتــالك  الملحــة  الحاجــة 

للمخاطــرة  تدفعــه  عاجــل  بشــكل  نقديــة  ســيولة 

بمدخراتــه دون ترّيــث، وذلــك مــن خالل شــرائه لســلعة 

عبــر برامــج التقســيط الســنوي دون حاجتــه الضروريــة 

لهــا، بحيــث تتــم المعاملة بشــكلها القانونــي المعتاد، 

ومــا أن يمتلكهــا حتــى يوصلهــا إلــى طريــق التفافي، 

يتجــول بهــا إلعــادة بيعهــا بيــن المحــال التجاريــة بأقــل 

ماليــة  بخســارة  الدوامــة  هــذه  مــن  ويخــرج  ثمــن، 

ــا أراد. ــة كم ــيولة عاجل ــى س ــه عل وحصول

تقـــريـــر

https://alray.ps/ar/post/267650


السنة السادسة العدد )796(

لمشــــــــاهـــدة األعداد السابقة

QRcode اضغــــط على الصورة أو قم بمسح رمز االستجابة السريع

صحيفـــة يوميـة شاملة تصـدر أسبوعيـًا مؤقتــًا
عن شبكــــــة الرأي الفلسطيـنيــــــة لإلعــــــــالم

لمتابعة المزيد من األخبار والتطورات قم متابعتنا  بالضغط على أيقونة 
المنصة التي تريد وسُتنقل إليها مباشرة

منصات التواصل االجتماعي

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

كما يمكنكم االستماع إلى إذاعة الرأي 
FM 98 الفلسطينية على الموجة

www.alray.ps الموقع اإللكتروني

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