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تصدر نصف إسبوعيا صحيفة يومية شاملة
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٢٧  محرم  ١٤٣٦هـ 

٢٠  نوفمبر - تشرين الثاني  ٢٠١٤م
Thursday - ٢٠ November  ٢٠١٤  
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براءة الطفولة التي اغتيلت في عصرٍ يتغنّى 
باإلنسانية،  ورودٌ أحرقتها نيران االحتالل دون رأفة 

"سنابل في حقل الموت" باللغتين العربية واالنجليزية 
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر محرم ١٤٣٦هــ/ ٢٠ ٢٧ الخميس
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Thursday - ٢٠  November  ٢٠١٤

تقرير 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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بعد توقف 70% من معداتها

الدفاع المدني ... استعداد دائم وجاهزية كاملة ألي طارئ
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وزارة اإلعالم تستعد 
إلطالق الحملة 

اإلعالمية "األقصى لنا" 
لنصرة القدس

الصحة تعقد امتحانات "النقل" 
للمتدربين ببرامج البورد
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المالية: بدء صرف رواتب التشغيل 
المؤقت وطلبة االمتياز 

بانتهاء عقود  " برنامج جدارة "

الصحة تطالب بتوفير كوادر بشرية 
لملء الشاغر في المستشفيات
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ما بين الواجب والحاجة

"التبرع بالدم" حمالت تطوعية إلنقاذ حياة انسان
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 رفح المصرية .. الحرب تعود إليها من جديد
بحجة توسيع المنطقة العازلة
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٢٠١٤م  تشرين - تشرين - تشرين الثاني نوفمبر محرم ١٤٣٦هــ/ ٢٠ ٢٧ الخميس
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تحقيقتحقيق
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 نظرة المعاق لنفسه!
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تقريرأخبار
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 مقابل حفنةٍ مالٍ 
ً

باعت نفسها رخيصة
من الحرام        
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قرية أبو زريق

خوفا من تكبد المزارعين الخسائر
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قطر واإلمارات ستقدمان دفعة مالية عاجلة لإلعمار

الحكومة تحذر من تصعيد االحتالل وجر المنطقة لحرب دينية
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مسئولية وواجب
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القدس تثأر لنفسها

عمليات الضفة تصيب أمن االحتالل بالـ"هوس"

ً
 زراعيا
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تشهد نشاطا

توريد محاصيل غزة .. 
يعيد االنتعاش ألسواق الضفة
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األسير هالل يوسف ... 
واصل تعليمه رغم قهر السجان
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سكرتير التحرير
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     تعليم غزة تعلن 
مشاركتها في مشروع 

"إبراء ذمم شهداء العدوان"

"اإلعالم" تطلق مسابقة الشهيد الصحفي أبو عفش
 – – 
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