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

ً
مؤقتا
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سادسةالسادسةالسادسة )السنة   ٤( ٤( ٣٥٤ العدد

الخميس
١٦  ذي القعدة  ١٤٣٥هـ 

١١  سبتمبر -أيلول  ٢٠١٤م
Thursday - ١١ September  ٢٠١٤  

جرحى العدوان 
.. أحالم بعودة 
أطرافهم وتبني 

جراحتهم

الحكومة: شقق حمد الحكومة: شقق حمد 
ألصحابها وبدائل إيجار ألصحابها وبدائل إيجار 

للمنكوبينللمنكوبين

13
"األدوية" عجز في "األدوية" عجز في 

توفيرها وخطرٌ يهدد توفيرها وخطرٌ يهدد 
حياة آالف المرضىحياة آالف المرضى
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أصحاب االستراحات: " أصحاب االستراحات: " 
موسم الصيف مات  موسم الصيف مات  
في وقت الذروة " !!في وقت الذروة " !!

04
الخضروات .. بين غالء الخضروات .. بين غالء 
األسعار ومطالبات األسعار ومطالبات 

بتخفيضهابتخفيضها

03
المالية لـ "الرأي": صرف المالية لـ "الرأي": صرف 

نصف راتب لموظفي نصف راتب لموظفي 
غزة اليوم الخميسغزة اليوم الخميس
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تحقيــق

08 ـة" بَ قلّ تَ ة "مُ يّ سِ ـروبْ ونفْ قة حـُ طِ ة.. منْ غــزّ
15

تقرير

06

نفحات مقدسية

سبيل الكأس

من ذاكرة فلسطين

10

قرية المسمية 
الكبيرة

12

تقرير

" كانتينة األسرى " 
تعصر ما تبقى من 

حياتهم !

وا يدُ بِ
ُ
بٍ أ

ْ
أيّ ذن بِ

عائالت في غزة 
جمعتها منازل 

الدنيا واآلخرة
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  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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خسائر بالغة بمرافق ومشاريع بلديات القطاع جراء العدوان 
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المالية لـ "الرأي": صرف نصف راتب 
لموظفي غزة اليوم الخميس
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Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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الخضروات .. بين غالء األسعار ومطالبات بتخفيضها
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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 بفعل العدوان األخير على قطاع غزة

أصحاب االستراحات: " موسم الصيف مات  في وقت الذروة " !!

بلدية دير البلح: خصم 
25% من ثمن إيجار 

االستراحات

بلدية جباليا: قرار التعويض 
يتعلق بوصول كتب تظلم 

من المتضررين

 ال 
ً
وزارة السياحة: حاليا

يوجد تعويض والعمل 
جاري مع جهات مختصة.
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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أصبحوا من ذوي االحتياجات الخاصة

جرحى العدوان .. أحالم بعودة أطرافهم وتبني جراحتهم
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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180 طن من المستلزمات الطبية

د. البرش: المعونات الطبية ساهمت 
في تخفيف العبء على مستشفياتنا رغم قلتها
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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تفاقمت بفعل العدوان  الصهيوني

أزمة الســكن ..
توزعت بين خيام النازحين ومالجئ ال تصلح للعيش
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تحقيق
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زقوت: االحتالل 
 لحرمان 

ً
يشن حروبا

الفلسطينيين من 
الصحة النفسية

العمصي:  صعوبات 
تقف أمام محاوالت 
دمج خدمة الطب 
النفسي في 
المستشفيات

أبو هين: الحروب 
تؤدي إلى استنزاف 
تدريجي في طاقات 
اإلنسان، ولربما 
توصله إلى االنفجار

ــة" بَ قلّ تَ ة "مُ ـــيّ سِ ـــروبْ ونفْ قة حـُ طِ ة.. منْ غــزّ
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تحقيق
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الحواجري: العمل 
اإلرشادي ينصب 

على الجانب الوقائي 
لتحصين الطلبة من 

المرض النفسي

اإلفرنجي: أول حل 
للمشكالت النفسية 

إدراكها والتعبير 
عنها للوصول إلى 

فن إدارة الذات

الطهراوي: التوازن 
بين الجانبين 

الروحي والمادي 
كسب اإلنسان  يُ

الشخصية السوية

ــة" بَ قلّ تَ ة "مُ ـــيّ سِ ـــروبْ ونفْ قة حـُ طِ ة.. منْ غــزّ

معتقدات خاطئة


      

     
 .
 % % 99 "99 "99 
 % % 1

."

أسباب مجتمعة



"


."
 



.

بناء وقاية عالج

  "  "  "


."



 " " "



.

منطقة حروب



6 " " 






."

      "


 ."

استنزاف تدريجي
 . . 



.
 "


"



...

أرقام مجنونة


 " " "

.6
 




.  

اإلرشاد النفسي

       




 " " 

."

تحصين الطلبة
 .







 . . 





.

التعليم واليونسيف

 ""


     


.

جهاز مناعة

        .

 


.
  





.



w w w . a l r a y . p sA l r a y  N e w s p a p e r

٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير

١١
بعد تدمير الشركة المصنعة لها

"األدوية" عجز في توفيرها وخطرٌ يهدد حياة آالف المرضى
الصحة : 350 صنفا دوائيا و 431 صنفا من األدوية التي وصل رصيدها لصفر 
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير
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دعاء عمار
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معلمات بين ألم الحاضر 
وأمل المستقبل

وزارة شؤون المرأة

وا يدُ بِ
ُ
بٍ أ

ْ
أيّ ذن بِ

عائالت في غزة جمعتها منازل الدنيا واآلخرة
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤

تقرير

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

الحكومة: شقق حمد ألصحابها وبدائل إيجار للمنكوبين

اإلقتصاد: القطاع على شفا كارثة وال بد من 
تحرك دولي عاجل إلدخال األسمنت

 القطاع على شفا كارثة وال بد من 
تحرك دولي عاجل إلدخال األسمنت

األشغال : وفرنا بديل سكن للمنكوبين  القطاع على شفا كارثة وال بد من 
حتى إيجاد مسكن دائم 
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٢٠١٤م  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة الخميس
Thursday - ١١  September  ٢٠١٤
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لنشر صوركم هنا غرد بها على هاشتاق:  # الرأي

قنوات ننصح باالشتراك بها :

صوركم من انستجرام
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مشاهد مختارة



QrCood


@Abuya7ya23

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي
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/awakeningrecords
Awakening Records | awakeningrecords

/AinMedia1
AinMedia1 | عين ميديا

الكلمات علــــى أهميتها في #غزة ال تغني عن مبضع الكلمات علــــى أهميتها في #غزة ال تغني عن مبضع 
الجــــراح أو رب العائلة المقاوم الذي ارتقى إلى الســــماء 

ليراقبنا ويسأل: ماذا سنفعل في الجولة المقبلة؟
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إعداد/ خالد صافي

نيو ميديا

нáммàм 
@HammamAlagha

 من الحرب ســــوى ذكرى مثقوبة، تســــكب من 
َ
لم يبق

ي بالورد  نِ
صيبُ

ُ
األعلى بقايا من أصابته شظايا الغدر وت

 من الحرب ســــوى ذكرى مثقوبة، تســــكب من 
َ
لم يبق

ي بالورد  نِ
صيبُ

ُ
األعلى بقايا من أصابته شظايا الغدر وت

 من الحرب ســــوى ذكرى مثقوبة، تســــكب من 
َ
لم يبق

 تلك النعوش مع رائحة الطمأنينة
َ
يَ ع لقِ

ُ
الذي أ

ي بالورد  نِ
صيبُ

ُ
األعلى بقايا من أصابته شظايا الغدر وت

 تلك النعوش مع رائحة الطمأنينة
َ
يَ ع لقِ

ُ
الذي أ

ي بالورد  نِ
صيبُ

ُ
األعلى بقايا من أصابته شظايا الغدر وت

Nahed Mohamed
@NiDoozxp

الحر دا معناه حاجه واحدة
ان الشمس بتأخد #سيلفى مع االرض atiadarwishatiadarwish mrpower55mrpower55
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أسرى
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" كانتينة األسرى " تعصر ما تبقى من حياتهم !
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عقوباٌت تتزايد
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أزمة مالية
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كنٌز ثمين
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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  سبتمبر- أيلول ١٤٣٥هــ/ ١١ ١٦  ذي القعدة ٢٠١٤  September  ١١ - Thursdayالخميس

التربية والتعليم تكمل استعداداتها النطالق العام الدراسي الجديد
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تخفيف المناهج والتدريب
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رياض األطفال والمدارس الخاص 
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الداخلية تعفي متضرري 
العدوان من رسوم 

المعامالت
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