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

ً
مؤقتا
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(  ١٦ ) صفحة

سادسةالسادسةالسادسة )السنة   ٣٣٨ ) العدد

اإلثنين
١٦  رمضان  ١٤٣٥هـ 

١٤  يوليو -تموز  ٢٠١٤م
Monday - ١٤  July ٢٠١٤  

اإلعالم الفلسطيني.. 
حربٌ ثانية على 
االحتالل عمادها 
الكلمة والفضاء

04

غزة ..مفاجآت التحدي والصمود

عدد خاص

الحرب.. وانقطاع 
الرواتب.. والكهرباء.. 
 من عزيمة 

ّ
ل

َ
ن

َ
لم ت

المواطنين في غزة

06
جرحى غزة ينزفون 
.. وفتح معبر رفح 

بالقطارة ..!

10
عائلة البطش.. 

 
َ

وا تحت
ُ
ن فِ

أبرياءٌ دُ

كام الرُّ

16

غزة .. أسطورة الثبات بوجه المجازر
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

تقارير 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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عبر قصف آبار المياه 

"البلدية" : االحتالل اإلسرائيلي يستهدف مصادر الحياة للسكان
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دعت المنظمات المختصة بتوثيق جرائم الحرب

"الصحة": االحتالل استخدم أسلحة محرمة دولية بغزة
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في ظل استمرار العدوان اإلسرائيلي

"االقتصاد" تتابع السلع الغذائية باألسواق وتحذر من احتكار األسعار 
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"الشئون االجتماعية" تقدم 
مساعدات عاجلة لمتضرري العدوان

"األوقاف" توزع مساعدات مالية 
وعينية على األسر المتضررة
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

اإلعالم الفلسطيني.. 
حربٌ ثانية على االحتالل عمادها الكلمة والفضاء
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خبرة عملية
 " " "
    

 


.
 " " 




"


 .

      






 .




    


.

     
 " " 


2012


 ."

نقل األحداث .! 
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تقريرتقرير
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صاروخ حربي
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لمي ..!! لمي ..!!الشاب أبو نقيرة .. االحتالل قتلني مرتين.. فهل تبدد حُ لمي ..!!الشاب أبو نقيرة .. االحتالل قتلني مرتين.. فهل تبدد حُ االحتالل قتلني مرتين.. فهل تبدد حُ
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انفجار ضخم
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Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

تقريرتقرير
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أوًال: اإلجراءات الوقائية الواجب 
إتباعها قبل القصف الجوي أو 

المدفعية:
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ثانيًا: اإلجراءات الواجب إتباعها 
أثناء عملية القصف:
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ثالثًا: اإلجراءات الواجب إتباعها 
بعد القصف:
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كيفية التعامل مع الغازات 
السامة
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حافظ على أمن عائلتك

إرشادات وتعليمات في حالة (ما قبل 
ما بعد القصف)– ما بعد القصف)– ما بعد القصف) القصف –أثناء القصف 

إعداد/ محمد اسليم :


لّ من عــــزيمة المواطنين في غزة نَ الحرب.. وانقطاع الرواتب.. والكهرباء.. لم تَ
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كومة رماد!
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دماٌر كبير
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أصوات القصف .!
 ""








"




"





.









.."..".." "

استمرار للحياة 
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الباعة المتجولون يبيعون أرواحهــــــم لطلب الرزق
رغم استمرار العدوان "اإلسرائيلي" 
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

عدوان غزةعدوان غزة
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تصوير: 
روان الطهراوي 

عالء السراج
إبراهيم فراج
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تقريرتقرير
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الطفلة "مريم" .. عندما تغتال صواريخ  االحتالل البراءة ..!الطفلة "مريم" .. عندما تغتال صواريخ  االحتالل البراءة ..!الطفلة "مريم" .. عندما تغتال صواريخ  االحتالل البراءة ..!الطفلة "مريم" .. عندما تغتال صواريخ  االحتالل البراءة ..!الطفلة "مريم" .. عندما تغتال صواريخ  االحتالل البراءة ..!
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الدعاء إجابتهم !
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جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!جرحى غزة ينزفون .. وفتـــح معبر رفح بالقطارة ..!
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٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ اإلثنين
Monday - ١٤  July  ٢٠١٤

تقاريرتقارير

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

بإمكانيات ضعيفة بسبب الحصار

الدفاع المدني .. مجابهة الموت من أجل انقاذ أرواح البشر
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مشاهٌد حية
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جرائم إبادة
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نشرنا قوات الشرطة في كل مكان        لم تصلنا أي شكوى تفيد باحتكار التجار للسلع
   تعاونا مع وزارة الصحة لتسهيل عمل األطباء والطواقم الطبية        لم نسجل أي حالة 

سرقة خالل العدوان الجاري         تابعنا في جهاز الهندسة للشرطة الصواريخ التي لم تنفجر             
حماية المدنيين عبر االتصال على الرقم المجاني 100 و109       دور أفراد الشرطة ال يقل عن 

المقاوم في الميدان      الشرطة “ العين  الساهرة “ للمواطن في السلم والحرب
 ضرورة عدم التعاطي مع الرسائل التي ترسلها المخابرات اإلسرائيلية على الهواتف 

في حوار خاص مع الناطق باسم الشرطة

البطنيجي: تمكنا من تحصين الجبهة الداخلية وإبقائها متماسكة وعصية عن االنكسار
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تحذيرات
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مجزرة قاسية
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درت بهم طائرات االحتالل فإرتقوا إلى الجنان  عائلة الحاج .. غَ
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نجونا وتشردنا
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جريمة حرب
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"غزة" تتوهج بنار حربٍ نورها الشهداء األبرياء
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فانوس رمضان
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الطفلة رنين
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للبيت رب يحميه
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عذرا.. لست المقصود
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وزير الشباب والرياضة والثقافة

د.محمد إبراهيم المدهون
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االستراتيجية الوطنية للشباب

٢٠١٤م  تموز- تموز- تموز يوليو ٤هـ/ ٤هـ/ ١٤ ١٤٣٥ رمضان  رمضان  رمضان ١٦ ٢٠١٤  July  ١٤ - Mondayاإلثنين



مستقبل كرة القدم

د. م. أسامة العيسوي
رئيس التحرير وزير النقل واالتصاالت

ة عمر سالمة عمر سالمة عمر  معروف بقلم : 



السياسة اإلعالمية في ظل 
حكومة التوافق الوطني
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"الشئون االجتماعية" 
تقدم مساعدات عاجلة 

لمتضرري العدوان
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كام وا تحتَ الرُّ نُ فِ عائلة البطش.. أبرياءٌ دُ
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