
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   ٣٤٨ ) العدد

الخميس
٢٥  شوال  ١٤٣٥هـ 

٢١  أغسطس -آب  ٢٠١٤م
Thursday - ٢١  August ٢٠١٤  

محللون : المقاومة أربكت حسابات االحتالل 
وقواعد المعركة يجب أن تتغير
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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  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

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

٠٢
بعد انهيار التهدئة وفشل المفاوضات

محللون : المقاومة أربكت حسابات االحتالل 
وقواعد المعركة يجب أن تتغير
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انجاز وهمي
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ال عودة للمفاوضات
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التخلي عن الوسيط


 " " "




...

"
"
    

......
 ""
    
    
 ""



 




."

46" الصحة" تتلف 46" الصحة" تتلف 46 طن من المواد الغذائية الفاسدة
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 اللواء البطش يشيد بدور الشرطة 
في حماية الجبهة الداخلية
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A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٣
رغم كبر سنهما 

الحاجة فاطمة ووالدتها قهرتا الخوف والصواريخ تمسكًا بمنزلهما
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"التعليم": نتعاون مع المؤسسات إلعمار المدارس
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٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٤A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

معاناة ال تنتهي

بين تهدئة وأخرى .. يتجدد ترحال سكان الحدود الشرقية




    


   

.

 

 

 






 " " "

.

المناطق الحدودية
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مجازر مروعة
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A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٥

"أنا أقف مع فلسطين".. 
حملة عالمية بعشر لغات لمساندة أهالي غزة
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I Stand"
""With Palestine
"
 .."free Gaza"  
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الشائعات .. حربٌ طاحنة تقتل دون هوادة !
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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  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

العدوان على غزة

٠٦A l r a y  N e w s p a p e r



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

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

العدوان على غزة

٠٧ A l r a y  N e w s p a p e r



٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

٠٨A l r a y  N e w s p a p e r w w w . a l r a y . p s

دعاء عمار
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بين العمالة والثرثرة 
أنتِ على ثغر

وزارة شؤون المرأة

اثر استهداف منزلهم من الطائرات

عائلة الخليلي ..
قلت أسمائهم من سجالت األحياء الى األموات ..!  نُ

عائلة الخليلي ..
قلت أسمائهم من سجالت األحياء الى األموات ..!  نُ

عائلة الخليلي ..
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وقوع الفاجعة .!
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أشالء مقطعة
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٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

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

ً
وصل عددهم 15 صحفيا

الصحفيون .. من ساحات نقل الحقيقة إلى الشهادة يمضون تباعا
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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  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

١٠
في حوار خاص مع مدير عام الحماية االجتماعية في الشئون االجتماعية

البيطار : شكلنا لجان طوارئ لتقديم مساعدات 
طارئة للمتضررين من العدوان 

ال زلنا نواصل العمل إلغاثة ما يقارب نصف مليون نازح ومتضرر
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وصول.. دون تسجيل
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مباشر وغير مباشر
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إغاثة ومعالجة
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A l r a y  N e w s p a p e rw w w . a l r a y . p s

٢٠١٤م  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال الخميس
Thursday - ٢١  August  ٢٠١٤

تقرير

١١

إجمالي خسائر العدوان من 6-8 مليار دوالر

"األشغال العامة": تشكيل لجنة وزارية عليا إلعادة إعمار غزة

 – – 




.





.
"




4000020000

86

."
     

 

...




".




.



.

     


.



.



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  أغسطس- آب ١٤٣٥هـ/ ٢١ ٢٥  شوال ٢٠١٤  August  ٢١ - Thursdayالخميس

أبو صبحة: سنغلق معبر رفح إن لم تتوفر حماية للمسافرين
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"الداخلية" 
مل االحتالل  حِّ تُ
مسئولية خرق 

التهدئة
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