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أبو ماضي: سنواصل مسيرة البناء ولن 
08نلتفت للمهاترات على الساحة
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تقرير تقارير

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

في ظل االستمرار بعدم اإلعتراف بهم

1000 شيكل... تخفف من أعباء موظفي 
غزة وبانتظار حقوقهم من “الوفاق”
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اكتفاء ذاتي بمحاصيل الخضار بنسبة %97

"الزراعة": نجاح ملموس إلحالل الواردات في المحاصيل الزراعية
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خالل عام 2014 م

“التعليم” انجاز ونهضة رغم العدوان والحصار
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التعليم العالي
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تضم أكثر من 1000 طالب

مديريات التدريب بالداخلية...
ميادين ضبط ألجيال أمنية واعدة
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في كال االتجاهين

أبو صبحة: فتح معبر رفح لمدة
 ثالثة أيام بدءًا من الثالثاء
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بعد نية تسجيله "بالطابو االسرائيلي "

المسجد األقصى .. نزيفٌ يزداد وخطر يتصاعد 
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خالل حوار خاص مع رئيس نقابة الموظفين محمد صيام

سنرفع دعوة قضائية ضد حكومة الوفاق خالل األيام المقبلة
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نصائح وطرق عالج االكتئاب الشتوي

بقلم صابر محمد أبو الكاس
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أنت.. ما تريد !!

الكيالي: استمرار عملية صرف الدفعة المالية للموظفين
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يساهم في توفير أدوات لعمل جهاز الدفاع المدني

"الشؤون االجتماعية" تعلن إضافة حاالت جديدة
 للبرنامج الوطني للحماية االجتماعية قريبا
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خالل مسير عسكري لألمن والحماية بذكرى استشهاد "صيام"

أبو ماضي: سنواصل مسيرة البناء ولن نلتفت للمهاترات على الساحة
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أقدم معتقل إداري
األسير /  محمود شالتوه .. بين خيار اإلبعاد عن 

الوطن واالضراب عن الطعام
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"الصحة" تعقد مقابالت لألطباء المتقدمين لاللتحاق ببرامج البورد الفلسطيني
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إعداد/ ماجد حبيب

سكرتير التحرير

ماجد حبيب
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السماح لألقل بالمرور

العلماء في 

الماضي والحاضر


 .. .. 






الهمة العالية
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من أقـــوال  عبرة في صورة
العقالء
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“التعليم": 
الفصل الدراسي 
الثاني يبدأ في 

31 يناير

خالل زيارته لمديرية شئون غزة

د.إبراهيم : لم نلغ أقسام الطفولة والمعاقين وحاالت 
جديدة ستضاف لبرنامج الحماية قريبا 
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2014عام 2014عام 2014 يسجل أقل حاالت 
الوفود المتضامنة مع قطاع غزة
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