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“الدعليس” يبارك ألم الشهيد النابلسي حصولها 
على لقب “امرأة فلسطين” 

غزة - وكالة الرأي:

عصــام  الحكومــي  العمــل  متابعــة  رئيــس  بــارك 

الدعليــس، ألم الشــهيد إبراهيــم النابلســي حصولهــا 

علــى لقــب “امــرأة فلســطين” للعــام 2023، معرًبــا 

عــن فخــره واعتــزازه بإنجــازات المــرأة الفلســطينية فــي 

والمجــاالت. المياديــن  شــّتى 

جــاء ذلــك خــالل احتفــال تكريــم “امــرأة فلســطين 

المــرأة،   شــؤون  وزارة  نّظمتــه  الــذي   ”2023 للعــام 

بحضــور وكيــل الــوزارة أميرة هارون، وعــدد من المدراء 

العاميــن، وعــدد مــن أّمهــات الشــهداء وحشــد مــن 

الســيدات المبدعــات والرياديــات.

02للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/271280
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وزارة الصحة تطلق جوالت تفتيشية لمراقبة 
المواد الغذائية خالل شهر رمضان

غزة - وكالة الرأي:

أعلنــت وزارة الصحــة إطــالق جــوالت تفتيشــية لمراقبة 

رمضــان  شــهر  خــالل  والتموينيــة  الغذائيــة  المــواد 

المبــارك. 

ــاإلدارة العامــة  ــرة الطــب الوقائــي ب ــر دائ وأوضــح مدي

تصريــح  فــي  غنيــم  نضــال  بالــوزارة  األوليــة  للرعايــة 

صحفــي وصــل “الــرأي” نســخة عنــه، أن الوزارة ســتنفذ 

جــوالت تفتيشــية مســتمرة ومجدولة لمراقبــة المواد 

التموينيــة والتغذويــة فــي محافظــات قطــاع غــزة، 

ــن.  ــة المواطني ــى صح ــا عل ــك حفاظ وذل

03للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/271462
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04للمزيد ..

وزارة االقتصاد الوطني ُتنّفذ جوالت تفتيشية 
على منشآت صناعية ومحال التجارية 

غزة - وكالة الرأي:

ــة تفقديــة علــى  أجــرت وزارة االقتصــاد الوطنــي، جول
عــدٍد مــن المنشــآت والتجاريــة والمصانــع فــي قطــاع 

غــزة. 

وشــملت الجولــة مصانــع التمــور واأللبــان والعصائــر 
وغيرهــا مــن المنشــآت، باإلضافــة إلــى القيــام بجولــة 
فــي ســوق الزاويــة وســط مدينــة غــزة وزيــارة عــدد مــن 

ــه. ــة في ــال التجاري المح

https://alray.ps/ar/post/271354
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05للمزيد ..

مباحث التموين: حالة األسواق مستقرة 
وأوقفنا 11 تاجًرا مخالًفا

غزة - وكالة الرأي:

قــال مدير دائــرة مباحث التموين فــي المباحث العامة 

المقــدم أحمــد قنيطــة: “إن هنــاك وفــرة فــي الســلع 

األساســية فــي الســوق المحلــي، خــالل موســم شــهر 

ــان المبارك”. رمض

أن  صحفــي  تصريــح  فــي  قنيطــة  المقــدم  وأضــاف 

علــى  كبيــًرا  اســتقراًرا  شــهدت  المحليــة  األســواق 

األســعار فــي اآلونة األخيرة، مرجًعا ذلــك إلى الجوالت 

ــة  ــن رفق ــث التموي ــا مباح ــوم به ــي تق ــة الت المكوكي

الــوزارات المختصــة.

https://alray.ps/ar/post/271553
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06للمزيد ..

وزارة التربية والتعليم ُتنّفذ حملة بالمدارس 
حول شهر رمضان 

غزة - وكالة الرأي:

شــرعت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي، بتنفيــذ حملــة 

فــي المــدارس بعنــوان “شــهر رمضــان المبــارك وأثــره 

فــي تهذيــب النفــس”. 

وذكــرت الــوزارة فــي بيــان وصــل “الــرأي” نســخة منــه، 

أن الحملــة تهــدف إلــى تثقيــف وتوعيــة وتعليــم طلبة 

المــدارس بأهميــة شــهر رمضــان وفضائلــه، وآدابــه، 

ــارة  ــرآن، وزي ــراءة الق ــام، وق ــالة، والقي ــام، والص والصي

األرحــام، وأخالقيــات وســلوكيات اإلنســان المســلم، 

والقيم المســتفادة من الشــهر الفضيل، وأبرز األحداث 

حدثــت  التــي  اإلســالمية  واالنتصــارات  والفتوحــات 

خاللــه.

https://alray.ps/ar/post/271582
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07للمزيد ..

وزارة األوقاف والشئون الدينية توّزع 1700 طرد 
غذائي على األسر المتعففة 

غزة - وكالة  الرأي:

وّزعــت وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة 1700 طــرد 

غــزة  بمحافظــات  المتعففــة  األســر  علــى  غذائــي 

بتكلفــة 204,000 شــيكل، وبتمويــل كريــم مــن عــدة 

مؤسســات شــريكة.

أســامة  للــزكاة  العامــة  اإلدارة  عــام  مديــر  وأوضــح 

إســليم فــي تصريــح صحفــي، أن إدارتــه بصــدد تنفيــذ 

مشــاريع جديــدة علــى مــدار شــهر رمضــان المبــارك؛ 

لتوفيــر احتياجــات األســر المتعففة خالل شــهر رمضان 

ــارك. المب

https://alray.ps/ar/post/271473
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08

وزارة النقل والمواصالت تعلن انتهاء حملة 
الفحص الشتوي للمركبات 

غزة - خاص الرأي:

أعلنــت وزارة النقــل والمواصــالت، عــن انتهــاء حملــة 

الفحــص الشــتوي لهــذا العــام والتي تــم تنفيذها في 

جميــع محافظــات قطــاع غــزة، بهــدف ضمــان جاهزيــة 

المركبــة الســتقبال فصــل الشــتاء.

وقــال رئيــس قطــاع ســلطة الترخيــص بالــوزارة معيــن 

حملــة  انتهــاء  “تــم  صحفــي:  تصريــح  فــي  قويــدر 

لعــام 2023-2022 بعــد تحقيــق  الشــتوي  الفحــص 

هدفهــا المنشــود فــي فحــص المركبات علــى الطريق 

والتأكــد مــن مــدى صالحيتهــا للســير خــالل فصــل 

الشــتاء”.

للمزيد ..

https://alray.ps/ar/post/271465
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09للمزيد ..

وزارة الزراعة تختتم معرض “ربيع بالدي” 
للنباتات والزهور  

غزة - وكالة الرأي:

الزراعــي  الزراعــة، فعاليــات المعــرض  اختتمــت وزارة 

ــات والزهــور للعــام الثانــي علــى  “ربيــع بــالدي” للنبات

الجامعــة  مــع  بالشــراكة  أقامتــه  والــذي  التوالــي، 

بغــزة. اإلســالمية 

وذكــرت الــوزارة فــي بيان لها، أن المعرض اســتمر على 

مــدار 3 أيــام متتاليــة، واحتــوى علــى أصنــاف متعــددة 

وغيــر  والمثمــرة  والخارجيــة  الداخليــة  النباتــات  مــن 

ــجار  ــات، وأش ــات، وحولي ــات، وعصاري ــرة، وصباري المثم

ــي  ــة ف ــاريع الريادي ــن المش ــددًا م ــرو، وع ــا والس الكين

مجــال التصنيع الغذائــي، والنباتات الطبيــة والعطرية. 

https://alray.ps/ar/post/271287
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10للمزيد ..

وزارة المالية تبدأ تسديد رسوم الفصل الدراسي 
لطلبة الجامعات من مستحقات الموظفين 

غزة - وكالة الرأي:

لتســديد  التســجيل  بــدء  عــن  الماليــة  وزارة  أعلنــت 

رســوم الفصــل الدراســي الثانــي لعــام 2023/2022 

لطلبــة جامعتــي فلســطين واإلســراء من مســتحقات 

الموظفيــن. 

ــأن قيمــة التســجيل  ــوزارة فــي بيــان لهــا، ب وأفــادت ال

لطلبة البكالوريوس والدبلوم المتوســط 300 شيكل، 

بشــرط أن يكــون مســجاًل بالحــد األدنــى المطلــوب من 

طــرف الجامعــة 12 ســاعة.

https://alray.ps/ar/post/271477


االثنين - 27 مارس  2023م   |   05 رمضان 1444هــ

11للمزيد ..

وزارة العمل تختتم فعاليات أسبوع االبتكار 
واإلبداع لتعزيز العمل عن بعد

غزة - وكالة الرأي:

بــوزارة  التشــغيل  العامــة لخدمــات  اختتمــت اإلدارة 

العمــل، بالتعاون مع نقابة المهندســين في محافظة 

خــان يونــس، فعاليــات أســبوع االبتــكار واإلبــداع فــي 

العمــل عــن بعــد.

وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا: “إن األســبوع اإلرشــادي 

ــا،  ــت 160 خريج ــاعة تخط ــبابية وس ــاركة ش ــهد مش ش

حيــث شــمل األســبوع اإلرشــادي علــى 3 محاضــرات 

بالعديــد مــن  تــم مــن خاللهــا االســتعانة  تدريبيــة، 

خبــراء العمــل عــن بعــد، وخبــراء التدريــب اإللكترونــي 

والتكنولوجــي”. 

https://alray.ps/ar/post/271629
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12للمزيد ..

وزارة األسرى والمحررين تبارك انتصار األسرى 
في معركة “بركان الشهادة أو الحرية” 

غزة - وكالة الرأي:

باركــت وزارة األســرى والمحرريــن انتصــار األســرى فــي 

معركــة “بــركان الشــهادة أو الحريــة”. 

وقالــت الــوزارة فــي بيــان لهــا: “إن انتصــار األســرى 

علــى  يدلــل  إرادتهــم،  إال  يملكــون  ال  الذيــن  الُعــزل 

وهــن وضعــف هــذا العــدو الطــارئ اللقيــط، وأن دحــره 

عــن أرضنــا وبالدنــا يحتــاج مزيــًدا مــن الصمــود والثبــات 

والتمســك بالحقــوق والتســلح بــاإلرادة”. 

https://alray.ps/ar/post/271448/
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13للمزيد ..

وزارة التنمية االجتماعية ُتنّفذ يوًما ترفيهًيا 
ألطفال النزالء بخان يونس 

غزة - وكالة الرأي:

نفــذت وزارة التنميــة االجتماعية يومــًا ترفيهيًا بعنوان 

“فرحتنــا بجمعتنا” ألطفــال نزالء مركز إصالح وتأهيل 

أصــداء فــي محافظة خــان يونس جنوب قطــاع غزة. 

وتخلــل اليــوم الترفيهــي أنشــطة ترفيهيــة وفنيــة 

ومســابقات شــملت األطفــال مــع أوليــاء أمورهــم، 

ــدف  ــك به ــل، وذل ــة للطف ــة وآمن ــواء صديق ــط أج وس

لــم شــمل األســر وتعزيــز تماســكها االجتماعــي، ممــا 

يســاهم فــي تعزيز وحدة وتماســك المجتمــع الغزي.

https://alray.ps/ar/post/271275/
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14للمزيد ..

وزارتا األشغال والخارجية تختتمان برنامًجا 
تدريبًيا في هندسة المباني وإدارة األزمات

غزة - وكالة الرأي:

ووزارة  واإلســكان  العامــة  األشــغال  وزارة  اختتمــت 

المبانــي  هندســة  فــي  تدريبًيــا  برنامًجــا  الخارجيــة، 

األزمــة.  وإدارة 

وقالــت وزارة األشــغال فــي بيــان لهــا: إن قرابــة 100 

مهنــدس اســتفادوا مــن البرنامــج التدريبــي، حيــث 

فــي  تخصصيــة  هندســية  محــاور   5 علــى  اشــتمل 

هندســة اإلنشــاءات والبنيــة التحتيــة والشــواطئ. 

https://alray.ps/ar/post/271362
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15للمزيد ..

تقرير: خطة رمضان.. جهوٌد حكومية لمراقبة 
األسواق وضمان حقوق المستهلكين

غزة - وكالة الرأي:

وباختصاصاتهــا  الميدانيــة  األصعــدة  كافــة  علــى 

المختلقــة ســخّرت الــوزارات الحكوميــة أدواتهــا إلتمام 

اإلجــراءات الالزمــة وأقامــت بعضهــا، فــي واحــدة مــن 

صــور الضبــط والترتيــب، وأطلقــت أخــرى مــع قــدوم 

ــالل  ــا خ ــت حمالته ــا أطلق ــارك، كم ــان المب ــهر رمض ش

األيــام الســابقة للموســم الرمضانــي إلنجاحــه وإتمامه 

ــوال. ــي كل األح ــتهلك ف ــى المس ــًا عل حفاظ

تقـــريـــر

https://alray.ps/ar/post/271439


السنة السادسة العدد )804 (

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

http://www.alraynewspaper.ps/Magaz/version
http://www.alray.ps
http://www.alray.ps
https://www.facebook.com/alray2022/
https://twitter.com/alrayps
https://www.youtube.com/@alrayarabic
https://www.instagram.com/alray.ps/
https://t.me/AlrayChannel
https://chat.whatsapp.com/KUp1vmaNrLm2nZbOAbA0te
https://vm.tiktok.com/ZSJRn1oMD/
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