
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   ٣٦١ ) العدد

الخميس
١٥  ذي الحجة  ١٤٣٥هـ 

٠٩  أكتوبر - تشرين األول  ٢٠١٤م
Thursday - ٠٩ October  ٢٠١٤  

من واقع الحياة

11

ضربها ليلة زفافها 
وتحولت حياتها
 إلى جحيم 

10

من ذاكرة فلسطين

خربة عربين

15

من خلف القضبان

األسير /
رائد موسى ..




ألول مرة منذ
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الغصين : نرحب 
بخطوة اجتماع 

حكومة الوفاق بغزة
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"الداخلية": السفر اليوم الخميس 
لكشوفات التاسع من أكتوبر
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بعد تعيين منسق لشئون األسرى المفقودين  

آمال لألسرى وذويهم بصفقة أسرى جديدة
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 مع استمرار اقتحاماته

يث ..! غِ عـًا دون مُ نُ وجَ ئِ المسجد األقصى  يَ
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أزمة وقود 
تهدد مشافي 

قطاع غزة


