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في بيت حانون .. الشتاء يكشر عن أنيابه ويقتات أجساد قاطنيها 
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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

٠٢٠٣
عام 2015 هو عام تقرير مصير بالنسبة للقدس

الصيفي:  المرحلة القادمة تعني لالحتالل وضع النقاط على الحروف
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عين الصحفيين في الميدان ومُ
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األسير /  طه الشخشير
 بعد قضاء ١٩ عاما يعود مره أخرى للسجن المؤبد

لنشر صوركم هنا غردوا بها على هاشتاق:  #سيلفي  

قنوات ننصح باالشتراك بها :
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مشاهد مختارة



Qr Code

Dina AlTaweel 
@DinaTaweel

مدون وناشط إعالمي

خالد صافي
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/raqamitv
Raqamitv | رقمي
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/YouthMediaC
YouthMediaC | المركز الشبابي اإلعالمي

/sadeelmedia
Sadeel Media | ساديل ميديا

ــا اخي الشـــتاء بطلع مـــن جواك حكـــي حتى انت  ـي
بتنصدم في !!



األكثر تداوال 


#
#
#

 



@NADERMOHAMMED2

فـــي إشـــاعات طالعـــة إنو المنخفـــض صيني 
صحيح وال شو ؟


@Tariqsubeh

ــا زلنا ننتظر مجيـــئ 14-12 يوم أنطالقة حركة  ـم
المقاومة األســـالمية #حماس ، لتتحفنا بمفاجئاتها 
كما عودتنا في #فلســـطين في #غزة  في #الضفة 

في #القدس .

اعداد : خالد صافي

األسرى: أوضاع السجون تنذر بكارثة وانفجار 
وشيك بسبب ممارسات إدارة السجون
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5G كيف ستغير شبكات الجيل الخامسG كيف ستغير شبكات الجيل الخامسG
حياتنا ومواصفات أجهزتنا المحمولة؟!

ebrahemmusalam fouadanwar mahmoudzuaiter5
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أبو صبحة: فتح معبر 
رفح يومي األربعاء 
والخميس للعالقين 


