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“متابعة العمل الحكومي” تقرر تعويض مالكي 
األراضي بميناء منطقة الزهراء

غزة - وكالة الرأي:

تعويــض  الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة  قــررت 

المينــاء  حــرم  فــي  األراضــي  مالكــي  المواطنيــن 

بمنطقــة الزهــراء الذين تــم اســتمالك أراضيهم لصالح 

المشــروع.

ــراء حــول حــدود  كمــا صادقــت علــى تقريــر لجنــة الخب

ــت  ــزة )بي ــاع غ ــمال قط ــات ش ــي لبلدي ــوذ اإلقليم النف

الهيــا، بيــت حانــون، أم النصــر(، وإلغــاء تخصيــص عــدد 

مــن قســائم األراضــي الحكوميــة لمخالفتهــا شــروط 

التخصيــص مــع ســلطة األراضــي.

02للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/268247
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وزارة الصحة: 9000 مريض سرطان في غزة 
بحاجة إلى عالج

غزة - وكالة الرأي:

ــض  ــطينية: “إن 9 آالف مري ــة الفلس ــت وزارة الصح قال

وألمــه،  المــرض  قســوة  فــي  يعيشــون  ســرطان، 

وينتظــرون انتهــاء معاناتهــم التــي يضاعفهــا الحصــار 

اإلســرائيلي لقطــاع غــزة منــذ 17 عامــًا، ويحرمهــم مــن 

ــم”. ــروري له ــالج الض ــر الع توفي

وذكــرت الــوزارة فــي مؤتمــر صحفــي عقدتــه فــي 

مرضــى  واقــع  أن  التركــي،  الصداقــة  مستشــفى 

الســرطان فــي غــزة المحاصــرة يتطلــب مــن كافــة 

ــز  ــل تعزي ــن أج ــود م ــة الجه ــة مضاعف ــات المعني الجه

الخدمــات العالجية المقدمــة للمرضى ودعم ما تقوم 

ــم. ــن معاناته ــف م ــل التخفي ــن أج ــة م ــه وزارة الصح ب

03للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/268462
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04للمزيد ..

لجنة الطوارئ الحكومية ترفع حالة الطوارئ 
 لمواجهة المنخفض الجوي

غزة - وكالة الرأي:

عــن  الحكوميــة،  الشــتاء  طــوارئ  لجنــة  أعلنــت 
رفــع حالــة الطــوارئ القصــوى لــدى كافــة بلديــات 
مــع  للتعامــل  الشــريكة،  والمؤسســات  غــزة  قطــاع 
آثــاره. مــن  والحــد  الجــوي  المنخفــض   تداعيــات 

ــن،  ــوم االثني ــا الي ــدر عنه ــان ص ــي بي ــة ف ــت اللجن ودع
كافــة المواطنيــن إلــى أخذ أقصــى درجــات الحذر خالل 
المنخفــض الجــوي الحالــي الــذي يضــرب البــالد حتــى 

نهايــة األســبوع.

https://alray.ps/ar/post/268512
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05للمزيد ..

“وزارة المالية” تتفقد المعابر التجارية 
وتّطلع على اإلجراءات الجمركية

غزة - وكالة الرأي:

تفقــد وكيــل الــوزارة الماليــة عونــي الباشــا المعابــر 

ــات  ــر وآلي ــل بالمعاب ــير العم ــى س ــع عل ــة، واطل التجاري

الــواردة لقطــاع غــزة،  التخليــص الجمركــي للبضائــع 

ومتابعــة برنامــج دخــول وخــروج الشــاحنات فــي معبــر 

ــو ســالم. كــرم أب

وأشــاد الباشــا بجهــود موظفــي وزارة الماليــة بالمعابــر 

والتــي  العامــة،  اإليــرادات  تعزيــز  فــي  ودورهــم 

ــان  ــن وضم ــات للمواطني ــم الخدم ــي تقدي ــاهم ف تس

ــر  ــى تطوي ــل عل ــه تعم ــدًا أن وزارت ــتمراريتها، مؤك اس

ــر التجاريــة وتعزيــز الــكادر البشــري المتخصــص  المعاب

ــات. ــد الخدم ــي تجوي ــاهم ف ــا يس بم

https://alray.ps/ar/post/268455
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06للمزيد ..

وزارة التربية والتعليم تطلق 4 جوائز في 
البحث العلمي

غزة - وكالة الرأي:

أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 4 جوائــز فــي 

مجــال البحــث العلمــي دعًمــا ألنشــطة البحــث العلمي 

فــي مؤسســات التعليــم العالــي.

وأكــدت الــوزارة فــي بيــان صــدر عنها علــى حرصها على 

تشــجيع إجــراء األنشــطة البحثيــة األصيلــة المختلفــة، 

ــالل  ــن خ ــزة م ــة متمي ــة علمي ــة ثقافي ــق تنمي وتحقي

إيجــاد بنيــة بحثيــة مســتدامة.

ــطة  ــف أنش ــى توظي ــل إل ــعى للوص ــا تس ــرت أنه وذك

ــول  ــى حل ــول إل ــي الوص ــا ف ــي ونتائجه ــث العلم البح

للمشــكالت التــي تواجــه المجتمــع الفلســطيني في 

شــتى المجــاالت.

https://alray.ps/ar/post/268143
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07للمزيد ..

وزارة األوقاف والشئون الدينية تعلن عن 
ترتيبات موسم الحج لهذا العام

غزة - وكالة  الرأي:

أعلنــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة فــي غــزة عــن 

ترتيبــات موســم الحــج لهــذا العــام، مؤكــدًة أنــه تقــّرر 

عــودة أعــداد الحجــاج إلــى مــا كانــت عليــه قبــل جائحــة 

كورونــا، بواقــع 2508 حــاّجٍ وحاّجــة.

وذكــر وكيــل الــوزارة عبــد الهــادي األغــا خــالل برنامــج 

ــا  “لقــاء مــع مســئول” أنــه تــم اعتمــاد أســماء 525 حاجًّ

وحاّجــًة مقبوليــن للحــج هــذا العــام، والذيــن هــم مــن 

حجــاج القرعــة التسلســلية، ولــم يتمكنــوا مــن أداء 

ــة  ــرار المملك ــبب ق ــي؛ بس ــام الماض ــج الع ــة الح فريض

العربيــة الســعودية بمنــع مــن يتجــاوز عمرهــم 65 عاًما 

مــن أداء الفريضــة.

https://alray.ps/ar/post/268453
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08

وزارة التنمية االجتماعية تفتتح مبني 
مديرية شمال غزة 

غزة - خاص الرأي:

افتتحــت وزارة التنميــة االجتماعيــة فــي غــزة، مبنــى 

مديريــة محافظــة شــمال قطــاع غــزة بتمويــل مــن 

ــا. ــزة ماليزي ــاء غ ــة أحي مؤسس

وقــال وكيــل الــوزارة غازي حمــد: “إن افتتــاح المديرية 

ســيكون إضافــة كبيــرة للخدمات التي تقدمهــا الوزارة 

للمواطنين.

وأضــاف حمد أن مثل هذه المشــاريع تهدف لتســهيل 

أمــام  المجــال  وفتــح  المواطنيــن،  معامــالت  إنجــاز 

ــن”. ــل الموظفي ــهيل عم ــات، وتس ــيع الخدم توس

للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/268309


االثنين - 06 فبراير  2023م   |   15 رجـــــب 1444هــ

09للمزيد ..

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات: 48 مليون 

استخدام لنظام التسجيل الموحد خالل 2022م

غزة - وكالة الرأي:

أعلنــت وزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات فــي 

التســجيل  لنظــام  اســتخدام  مليــون   48 عــن  غــزة، 

الموحــد خــالل عــام 2022 المنصــرم.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان تلقــت الــرأي نســخة عنــه: 

“إن 286 ألــف معاملــة أجريــت عبــر البوابــة الموحــد 

للمعامــالت االلكترونيــة - الدخــول الموحــد، فيمــا بلــغ 

عــدد حــاالت الوصــول الناجحــة للخدمــات اإللكترونيــة 

خــالل العــام الماضــي 18.636.256 حالــة وصــول.

وأضافــت أنــه تــم إجــراء 663.378 معاملــة علــى نظــام 

الدفــع اإللكترونــي المركــزي، و525 مليــون حركــة 

ــالل 2022م. ــة خ ــات الحكومي ــن البيان ــتعالم ع اس

https://alray.ps/ar/post/268302
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10للمزيد ..

وزارة العدل: إصدار 11 ألف شهادة عدم 
محكومية خالل 2022م

غزة - وكالة الرأي:

أعلنــت وزارة العــدل، عــن إصــدار أكثر من 11 ألف شــهادة 

ألــف معاملــة  عــدم محكوميــة والقيــام وإنجــاز 49 

عدليــة خــالل عــام 2022 الماضــي.

الســجل  شــهادات  إجمالــي  أن  الــوزارة،  وأوضحــت 

ــغ  ــا بل ــت 11.691، بينم ــة( بلغ ــدم محكومي ــي )ع العدل

ــق  ــم توثي ــا ت ــة 1.039، فيم ــهادات المحكومي ــدد ش ع

وتصديــق 9.895 فــي حيــن تــم إنجــاز 49.214 معاملــة 

ــًا ــدد 246.070 مراجع ــدل، لع ــب بالع ــرة الكات ــي دائ ف

https://alray.ps/ar/post/268088
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11للمزيد ..

وزارة االقتصاد الوطني تنفذ 227 جولة 
تفتيشية على األسواق والمحال التجارية

غزة - وكالة الرأي:

زيــارة  الوطنــي 227  االقتصــاد  وزارة  نفــذت طواقــم 

ــة  ــال التجاري ــواق والمح ــى األس ــية عل ــة تفتيش وجول

ــزة.  ــاع غ ــي قط ف

وقالــت الــوزارة فــي بيــان صــدر عنهــا: “إن طواقمهــا 

ــة  ــة الصالحي ــع منتهي ــالف لبضائ ــر إت ــجلت 19 محض س

ومخالفــة للمواصفات والمقاييس الفلســطينية، و20 

محضــر ضبــط لعــدد مــن الســلع والمنتجــات”. 

وأكــدت أن جوالتهــا علــى األســواق والمجــال التجاريــة 

مســتمرة علــى مــدار األســبوع، مشــددًة علــى أنهــا لــن 

تســمح بالتالعــب بحيــاة المواطنيــن مــن خــالل الغــش 

ورفــع األســعار.

https://alray.ps/ar/post/268442
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12للمزيد ..

وزارة العمل ُتوقع عقود مشروع افتكاك 
الشهادات الجامعية مقابل العمل

غزة - وكالة الرأي:

باشــرت وزارة العمــل بتوقيــع عقــود المســتفيدين مــن 

مشــروع افتــكاك الشــهادات لجامعيــة مقابــل العمــل 

“المرحلــة الثانيــة”.

ــوزارة يوســف أبــو ســويرح  وأفــاد منســق المشــروع بال

أنــه سيســتفيد من المشــروع في مرحلتــه الثانية 160 

ــث  ــزة، حي ــاع غ ــات قط ــى محافظ ــن عل ــا، موزعي خريج

ــر  ــهر فبراي ــع ش ــهر مطل ــدة 3 أش ــغيلهم لم ــيتم تش س

الجــاري. 

https://alray.ps/ar/post/268149
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13للمزيد ..

وزارة األسرى والمحررين: 24 أسيًرا مصابون 
بالسرطان داخل سجون االحتالل

غزة - وكالة الرأي:

أســيًرا   24 “إن  والمحرريــن:  األســرى  وزارة  قالــت 

ــرطانية  ــراض س ــون بأم ــالل مصاب ــجون االحت ــل س داخ

 . ” مختلفــة

بالســرطان  الــوزارة، أن األســرى المصابيــن  وأضافــت 

والقتــل  الممنهــج  اإلعــدام  لسياســة  يتعرضــون 

البطــيء حيــث ال توفــر لهــم إدارة الســجون أدنــى 

الســليم،  التشــخيص  أو  الصحيــة  الرعايــة  متطلبــات 

األمــر الــذي يفاقــم مــن حالتهــم الصحيــة ويعرضهــم 

الشــديد.  للخطــر 

https://alray.ps/ar/post/268460
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14للمزيد ..

المكتب اإلعالمي الحكومي يرصد 62 
انتهاًكا ضد الصحفيين خالل يناير 2023م

غزة - وكالة الرأي:

رصــد المكتــب اإلعالمــي الحكومــي فــي غــزة، 62 

ــي. ــر الماض ــهر يناي ــالل ش ــن خ ــد الصحفيي ــاًكا ض انته

وقالــت وحــدة الرصــد والمتابعــة بالمكتــب: “رصدنــا 54 

انتهــاكا ضد الصحفييــن من قبل االحتالل اإلســرائيلي 

بمشــاركة إدارات مواقــع التواصــل االجتماعــي فــي 

محاربــة المحتــوى الفلســطيني”.

https://alray.ps/ar/post/268207
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15للمزيد ..

100  عملية زراعة قوقعة سمعية
 منذ بدء توطين الخدمة بغزة

غزة - وكالة الرأي:

ــة  ــة زراع ــن خدم ــى توطي ــام عل ــن ع ــر م ــو أكث ــد نح بع

القوقعــة الســمعية فــي قطــاع غــزة، أثمــرت الجهــود 

المضنيــة التــي بذلتهــا وزارة الصحــة فــي الوصــول إلى 

إجــراء 100 عمليــة بأيــٍد محليــة.

“زراعــة القوقعــة الســمعية بأيــدي فلســطينية” هــذا 

األمــل الجديــد الــذي أقحــم نفســه فــي حيــاة الصــم، 

مــا نقــل حالــة مــن الســعادة التلقائيــة لقلــوب األطفال 

وذويهــم، بعدمــا نجحــت عمليــات الزراعــة الســمعية 

لـــ100 مــن األطفــال الصــم.

تقـــريـــر

https://alray.ps/ar/post/268444
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