
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
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(  ١٦ ) صفحة

سادسةالسادسةالسادسة )السنة   ٤( ٤( ٣٧٤ العدد

االثنين
٠٢  صفر  ١٤٣٦هـ 

٢٤  نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٤م
Monday - ٢٤ November  ٢٠١٤  
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حملة األقصى 
لنا لدعم القدس 

والمقدسات

هل ستكون غزة ضمن الحسابات أم خارجها..؟!!
11 

الحلبي: المرحلة الحالية 
من أسوأ مراحل القضاء 
الفلسطيني
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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  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

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

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

أخبار أخبار

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

٠٢٠٣
بعنوان "األقصى لنا"

"اإلعالم" تطلق حملة لدعم القدس والمقدسات
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دفعة عاجلة لإلعمار 
من قطر بقيمة 
200 مليون دوالر

قطعان المستوطنين يقتحمون باحات المسجد األقصى

الصيفي : العدو ينتهز فرصة انشغال 
األمة لتنفيذ مخططاته
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الداخلية: إغالق معبر رفح خلف كارثة إنسانية بغزة
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رغم احتياج القطاع للسيارات المستخدمة

" المواصالت": ما سيدخل من "إسرائيل" خاص
 بالمتضررين وهو مدفوع الثمن
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

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

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

تقريرتقرير

٠٤٠٥ A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

بعد تأخر إعمار غزة

" الطوب المضغوط " حلٌ يبتكره الغزيون للبناء مؤقتًا
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مأوى مؤقت
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أقل تكلفة
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تناشد بعودتها للحياة

الشابة أبو دقة .. معبر رفح يوقف حركتها بعد شلل نصفها !!



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

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

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

تقريراخبار

٠٧ ٠٦

قرى القدس

نة
وا

فر
نا 
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 / 

اد
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إ
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طلب باإلسراع فى عملية اإلعمار

وفد أجبنى يزور مدينة بيت حانون للتضامن مع أصحاب البيوت المهدمة

أظهرت عجزه وفشله وتنسيقه األمني

ما هو الدافع وراء زيادة وتيرة عمليات الضفة الغربية ؟؟
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تمادى االحتالل
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

تقريرحوار

٠٨٠٩ A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s
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واقٌع مزعج
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حقب تاريخية
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سرقة اآلثار
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يحتوي على 500 قطعة أثرية

ر حقبًا من الزمن ودمره االحتالل في لحظات  متحف الزنة .. عمّ

خالل حوار خاص مع رئيس المجلس األعلى للقضاء عبد الرؤوف الحلبي

الحلبي: المرحلة الحالية من أسوأ مراحل القضاء الفلسطيني
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اجمالي القضايا
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أبرز القضايا وعقوباتها
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

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

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

تقريرأخبار
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عادات تغذوية صحية سليمة
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وسط قلة اإلمكانيات

سلطة المياه تكافح لوقف نزيف التعدي على الخزان الجوفي
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موازنة 2015

هل ستكون غزة ضمن الحسابات أم خارجها..؟!!
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تنصل من المسئولية
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محض اشاعات
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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  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

اغتيال براءة الطفولةتقرير

١٣ A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s ١٢

الطفولة على غزة .. اغتيال لبراءة الطفولة على غزة .. اغتيال لبراءة الطفولة العدوان


 
.

     "     "     "
 



.
  "  "  "
 
 
 
 




.
"" 


 


 

.
 
 " " "
 " "  " " "



.
 " " "




  .


.  

 " " "

     "     "     
    
    
    
    

."
    

."
    


     "
   
  
   
  
   

." ""  
    

 
      

.   
 "

   
 "

   
 " "

   
"

   





.
        ""
    
      
    
      

        
    
        
    

        
        
        
        

      
        
      
        

.

    
...

    "    "    "  
        
   
        
      
        

  

         
        
         
        

.
       
         
       
         
       

  
         
  
         

  
  
  
  

.   
      
 
      
 
      

 "
      

 "
      
  " 
      
 
      

 "
      
 
      

"
      

"
      

 
      

 
      

        
 

        
 

  "
        

 "
        
  "   " "  "
        

 "
        

 " 

 

 

...
 " "  " " "
 

. 
     

 
     

 

      
     
      
     

    
      
    
      

 
    
 
    


 

 

 .

مها .. فقدٌ موجع، وعجزٌ تام 
عن الحركة

شهد .. شظية تخترق 
أذنها وتستقر عند المخ 

وتِ بقدمٍ  ن المَ جى مِ ر.. نَ ائِ ثَ
حترقْ مبتورةٍ وجسدٍ مُ

وتِ بقدمٍ  ن المَ جى مِ ر.. نَ ائِ ثَ
حترقْ مبتورةٍ وجسدٍ مُ

وتِ بقدمٍ  ن المَ جى مِ ر.. نَ ائِ ثَ

بعد فشلها األمني

هدم المنازل .. سياسة إسرائيلية إلخماد جذوة المقاومة في الضفة
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جريمة حرب
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عقاب جماعيًا
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

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

٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٤هـ/ ٢٤هـ/ ٢٤ ١٤٣٦ صفر ٠٢ االثنين
Monday - ٢٤  November  ٢٠١٤

تقرير

١٤١٥
تقرير

الهواتف الذكية .. الصيد الثمين لمراد الشباك !

تجسس
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مصادر المعلومات
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تمييز عنصري
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تجنيد األطفال كـ"عمالء"
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سوء معاملة
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األطفال األسرى "أعداء"!
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االحتالل يحاول تجنيد األسرى األطفال كـ"عمالء"



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  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر ٢٠هــ/ ٢٠هــ/ ٢٠ محرم ١٤٣٦ ٢٧ ٢٠١٤  November  ٢٠ - Thursdayالخميس
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نقابة المهندسين 
ترفض آلية إدخال مواد 

البناء لغزة


