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وزراء الحكومة في غزة يجتمعون بوكالء الوزارات ورؤساء السلطات
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بسيسو: الحكومة 
أمام تحد كبير 

وشائعات الرواتب 
تهدف لتوتير األجواء
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للتشغيل
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الحساينة: مشاريع 
البنية التحتية 

تأخرت بسبب الحصار 
"اإلسرائيلي"
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د. أبو الريش : وقف العمليات الجراحية 

ة في المستشفيات المجدولّ

من خلف القضبان
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10"التعليم": 10"التعليم": 10 مدراس 
تضررت نتيجة القصف 

على القطاع
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"الداخلية" تحذر من 
التعاطي مع الصفحات 
الصهيونية عبر صفحات 

التواصل االجتماعي 
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ة في المستشفيات المجدولّ






16



بعد نفاذ الوقود و 150 صنف من األدوية 

حوار

الشيخ خليل: ستتوقف المحطة في 
حال عدم  وصول الوقود األربعاء!
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  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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تأخرت بسبب الحصار "اإلسرائيلي"
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خالل افتتاحها مكتبة عامة في “النصر”

الثقافة : افتتاح المكتبات يهدف إلى ارتقاء المواطنين بالمعرفة
أبو شهال: مستحقات برنامج "جدارة" 
و"العقود" مرتبطة بحل أزمة الرواتب
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بعد توقف المساعدات وإغالق المعابر

"الشؤون االجتماعية" جهود حثيثة لضمان مساعدة األسر الفقيرة 
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ألول مرة  في غزة

المساءلة المجتمعية .. طريق الوصول إلى المسئول لتطوير الخدمات البيئية 


 







.





.


      
    
"" 


."

خدمة النفايات




.
"








."
 


.

أجمل حي




2



.
   " 



."

 






.
      


 .

فكرة المشروع



    

.







.





.

حلقة اتصال







أهداف المشروع




    


.
"
  

."





.

لجنة تقييم






.
    "    "     







...





.

بسيسو: الحكومة أمام تحد كبير وشائعات الرواتب تهدف لتوتير األجواء
 – – 


   



.
.
""
 






.
     
 

 

 


.






... 4
    

   


.





.
  " 



."2007614
20



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

٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤

تقرير

٠٥

–

 
  
 


. 



 

 

.


12807
   4313 

.
3175

1000


.


     
     
 


.

–





.




.






.

قسم التباليغ
"





."
"







.




 . . 
 . . 
  .  .   . . 

.



.




.
    
  




.

      

“داخلية رفح”  تنجز  (12807) 
معاملة مطلع العام الجاري 

تنفذ على مراحل متتابعة

شرطة وبلدية خانيونس تبحثان خطة شهر رمضان
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الشرطة القضائية بالشمال تنفذ أحكام القضاء بهدف إرساء القانون
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أثناء تقديم امتحانات التوجيهي

"التعليم" توفر األجواء النفسية لطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤

تقرير
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"الداخلية" تحذر من التعاطي مع الصفحات الصهيونية عبر صفحات التواصل االجتماعي 
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لحماية أرواح المصطافين 

دفاع مدني خانيونس: 85 منقذًا و26 برج مراقبة على شاطئ المحافظة

جهود مضنية
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حوار
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤

في حوار "الرأي" مع نائب رئيس سلطة الطاقة

الشيخ خليل: ستتوقف المحطة في 
حال عدم  وصول الوقود األربعاء!
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في حال توقف 
المحطة سيتم 
توزيع عدد أقل 
المحطة سيتم 
توزيع عدد أقل 
المحطة سيتم 

ساعات من 
الجدول الرسمي

نحن على اتصال 
مباشر مع حكومة 
التوافق لتحسين 

وضع الكهرباء

العدادات الذكية 
لن تعمل في حال 
عدم وجود كمية 
كافية من الكهرباء
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤
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السوق الجديد بخانيونس .. نهضة تجارية وزيادة إليرادات البلدية
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تقرير

بقلم صابر محمد أبو الكاس
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حرية التعبير
 مستهدفة في فلسطين
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"االقتصاد" تحمي المستهلك وعلى المواطن الحذر

شامية: يجب أن يكون المستهلك على دراية 
بصالحية المنتجات التي يشتريها
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤

تقرير
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زهير العدوي .. 
برسوماته الوطنية نال حريته متحديًا ظلمة األسر !

"الثقافة": ندعم الفنانون لدورهم الكبير في الحراك الثقافي ومناهضة المجتمعات  
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٢٠١٤م  زيرانحزيرانحزيران يونيو- ١٤٣٥هـ/ ٢٣ ـانشعبـانشعبـان   ٢٥ اإلثنين
Monday - ٢٣  June  ٢٠١٤

إعداد/ إسالم بهار١٤

ثـقـافـة

المستشار الثقافي لوزير الثقافة

بقلم :  ا.د. عبد الفتاح أبو زايدة

أبو عرب...
الصوت الذي لم يرحل
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الثقافة" تحرص على إشراك جميع ألوان 
الطيف السياسي بنشاطاتها"
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إعداد / وزارة األسرى

األسير سفيان جمجوم .. 
إما أن أحيا بكرامة أو أقضي شهيدا
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بعد نفاذ الوقود و 150 صنف من األدوية 
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