
A l r a y  N e w s p a p e r

 
ً
تصدر نصف إسبوعيا صحيفة يومية شاملة
عن وزارة اإلعالم  (اإلثنين-الخميس)

ً
مؤقتا

w w w . a l r a y . p s

(  ١٦ ) صفحة

سادسةالسادسةالسادسة )السنة   ٣٤٩ ) العدد

اإلثنين
٢٩  شوال  ١٤٣٥هـ 

٢٥  أغسطس -آب  ٢٠١٤م
Monday - ٢٥  August ٢٠١٤  

ني  " الظافر" بُ
بثالثة أعوام..
سف بثالث  ونُ
دقائق 
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w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

صحيفة يومية شاملة  
تصدر نصف أسبوعيًا مؤقتًا (اإلثنين-الخميس) 
عن المكتب االعالمي الحكومي - وزارة اإلعالم

سكرتير التحرير
ماجد حـبـيـب

رئيس التحرير
سـالمة معروف

الـمشرف العام
م.ايهاب الغصين

مدير التحرير
نداء الدريملي

للتواصل  على العناوين اآلتية:
a l ray@gov.psalraygov@gmai l .com
تليفون : 082889147

٠٢

في مراكز اإليواء ..."األمراض الجلدية" تالحق 
النازحين بعد نجاتهم من الموتالنازحين بعد نجاتهم من الموت
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تجمع سكاني!
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نقل العدوى
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A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٣

الطفلة "لمى" .. لحقت بطوق النجاة و"نور" رحلت ..!
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مالمح مشوهة
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استشهاد نور
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6هندسة المتفجرات: االحتالل ألقى ما يعادل 6هندسة المتفجرات: االحتالل ألقى ما يعادل 6 قنابل نووية على غزة
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٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٤A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

العودة للمفاوضات ... مرحلة الخيارات الصعبة 
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رؤية فلسطينية
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انتهاء المفاوضات
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ال يمكن االستمرار
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المصري: لن يكون هناك 
عودة للمفاوضات إال 

بتحقيق مطالبنا 

الصواف: المفاوضات انتهت 
والوفد الفلسطيني قدم 

كل ما لديه

أبو عامر: ال يمكن 
االستمرار في حالة 

االستنزاف لدى الطرفين



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٥

الفتى أبو ريدة .. عودةٌ للحياة من بعد وصية ..!!
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صب الغضب
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إنسان منتهك
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عودة بعد وصية
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بعد أن استخدمه االحتالل درعا بشريا

آبار المياه ضمن بنك أهداف االحتالل في غزة
األطبش: اآلبار المستهدفة تغذي 20 ألف نسمة
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تحسين ... استهداف
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w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

العدوان على غزة

٠٦A l r a y  N e w s p a p e r



A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

العدوان على غزة

٠٧ A l r a y  N e w s p a p e r



٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٨A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

من أجل توفير الكهرباء للمناطق السكنية

موظفو شركة الكهرباء .. مغامرةٌ بمهنة المخاطر 
في موسم الموت إلحياء غزة !

 – – 


 








.

خطر ومجازفة 
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اشارات ميدانية 
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٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٩ A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

بهدف التفريغ والدعم النفسي 

يث النازحين في مراكز اإليواء غِ مبادرات شبابية تطوعية تُ
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تفريغ نفسي
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احتياجات المواطنين
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تفعيل الحملة
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w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

١٠

عائلة أبو عقلين .. من ينقذ اآلخــر ..!! 
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من ينقذ من؟
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A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال الإلثنين
Monday - ٢٥  August  ٢٠١٤

تقرير

١١
في ظل العدوان "االسرائيلي"

شبكة الرأي اإلعالمية ..
 تحدٍ للظروف ومجابهة للموت لنقل الحقيقة
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ثغٌر مهم
     



 " "  " " 
 




.
 " " 

     



 

."

24 ساعة
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استعداٌد دائم
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تأدية الواجب!
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هجوم الهاكرز
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صورة الحدث
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طاقم أنثوي 
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Aاألخــيرة l r a y  N e w s p a p e r

w w w . a l r a y . p s ٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢٥ ٢٩  شوال ٢٠١٤  August  ٢٥ - Mondayالإلثنين

بدء العام 
الدراسي بالضفة 
وتعليقه بغزة 
بسبب العدوان

 – – 


 " " "

. 49
700     

 500     


.

     
   ""


 .






 


    


.
    
 " " " "





   



"






 " " "

."
"



سف بثالث دقائق  ني بثالثة أعوام..ونُ "الظافر" بُ
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