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

ً
مؤقتا
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سادسةالسادسةالسادسة )السنة   ٣٦٣ ) العدد

الخميس
٢٢  ذي الحجة  ١٤٣٥هـ 

١٦  أكتوبر - تشرين األول  ٢٠١٤م
Thursday - ١٦ October  ٢٠١٤  

من واقع الحياة
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بدأ تاجرًا 
فسارقًا،فذئبًا فكان 

مآله السجن 
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من خلف القضبان

األسير/
 عدنان محيسن ..





حرائر القدس .. 
سالحهن التكبير في 
مواجهة المتطرفين

06

زيارة “كي مون” .. 
برتوكول دولي أم 

خطوة جدية لإلعمار ؟؟

04

12

تحقيق

عمليات الوالدة مهددة 
بالتوقف نتيجة نقص 

الوقود في غزة 
11 تحذيرات من تقسيم المسجد األقصى 

زمانيًا ودعوات للنفير 

عودة العمال داخل الخط األخضر .. 
حاجة في نفس الموساد ؟! ألِ

تعهدات مؤتمر 
المانحين ال تكفي 

لتنفيذ خطة 
الحكومة
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Thursday - ١٦  October  ٢٠١٤

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
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رئيس الوزراء يطالب المجتمع 
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تعهدات مؤتمر 
المانحين ال تكفي لتنفيذ 

خطة الحكومة
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ا  تعليق الدوام جزئيً
بوزارات وهيئات غزة اليوم

"الطاقة": أزمة الكهرباء ال زالت تراوح 
مكانها وال مبادرات جديدة لحلها 
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عبر معبر  "أبو سالم"

بترقب غزي .. بدء إدخال مواد اإلعمار  لترميم ما دمره االحتالل
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زيارة “كي مون” .. برتوكول دولي أم خطوة جدية لإلعمار ؟؟
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"الداخلية" تشرع بتنفيذ خطة تنظيمية لمدينة خانيونس

بعد رحلة الحج .. حجاج القطاع 
يعودون إلى ديارهم بسالم
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في ظل الصمت العربي

حرائر القدس .. سالحهن التكبير في مواجهة المتطرفين
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ضمن مشروع تحسين البيئة المدرسية 

ب 7مدارس على استخدام "السبورة الذكية" ب 7"التعليم" تدرّ 7"التعليم" تدرّ
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بمستشفى  الشفاء
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إعداد :  هدى أبو قينص







.
 "  "   " "

 " 




."
 " " 







  "  "  – –  " "  ." ." 
 


45




.
 " " 
    
 


     
 

3

. " " " 

 ."

بعٌد وإفالس 





.
 " " 












عالقة محرمة 


 



   

 

.








.

 فكان
ً
،فذئبا

ً
 فسارقا

ً
بدأ تاجرا

 مآله السجن 

 – – 

 " " "

   

.







.

    





.
"


    
     

."
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تحذيرات من تقسيم المسجد األقصى زمانيًا ودعوات للنفير 


.

48


.


     


.
    
  ""




.
   
   




...
      




 .



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 األول- تشرين األول- تشرين األول أكتوبر ١٤٣٥هــ/ ١٦ ٢٢  ذي الحجة الخميس
Thursday - ١٦  October  ٢٠١٤

تقرير

١٢

دعاء عمار



 .. .. 










.





.
        




.





.






.
 




 


.












.
 










.""

ومن في القدس إال هي!

وزارة شؤون المرأة

عمليات الوالدة مهددة بالتوقف 
نتيجة نقص الوقود في غزة 
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على الرغم من استهدافه 20% من أشجاره  

موسم الزيتون ... جودة عالية وال تعامل مع األشجار المتضررة 
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نيو ميديا

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق:  #األقصى_في_خطر

قنوات ننصح باالشتراك بها :

صوركم من انستجرام
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مشاهد مختارة



Qr Code

Marwa 
@Marwa101

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي



@khaledsafi

/mikstarsky
mikstarsky | محمد الكويفي
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WhatsWhatsWhats

.Zello     App





/Ahmadramichannel
Ahmad Rami | أحمد رامي

/womenfpal
womenfpal | نساء من أجل فلسطين

كانوا يســـألوننا ماذا يحتاج #المســـجد_األقصى وكنا 
نجيب: المـــال. اليوم لم تعد األمـــوال تنفع ما دمنا ال 

ندخل المسجد، نريد فقط تحرك.. هزة، وضمير.




األكثر تداوال 
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The morning


@hibanatour

بقلك بالســـويد بنتحرو علشـــان ما عندهم مشـــاكل في 
حياتهم! طب يجو ع فلسطين! او انا سفروني هناك اعمل 

بسطة ابيع فيها هموم ومشاكل والله بصير مليونيرة


@Mohammedpress

ل
ِّ
مث ن يُ نتقِ مَ حاط إال بمثلها .. فاِ

ُ
مامة ال ت

ُ
الق

حيطك .. مُ
#نصيحة

أيفون “6” .. “هوس” شبابي بشرائه ومبيعاته تزداد 
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على الرغم من عيوبه
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إعداد / وزارة األسرى

األسير عدنان محيسن ..
اصابته بالشلل لم يمنع االحتالل من اعتقاله 

حملة اعتقاالت
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على أعتاب الذكرى الثالثة لصفقة “ األحرار “

“األسرى” : االحتالل يواصل انتهاكاته  بإعادة اعتقال المحررين 
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اختتم جولة شملت األردن وتركيا

د. التتر : جملة من االتفاقيات والتفاهمات لدعم القطاع الصحي بغزة
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"السياحة" : االحتالل يسعى 
لمحو التراث الفلسطيني 

من عقول الشباب 


