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رئيس الوزراء يستقبل 
قافلة أميال من 
االبتسامات“26”
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د. رضوان :يجب نقل ملف
 اقتحامات االحتالل لألقصى 

إلى المحاكم الدولية
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د.أبو السبح : فعاليات 
يوم األسير شكلت حالة 
د.أبو السبح : فعاليات 

يوم األسير شكلت حالة 
د.أبو السبح : فعاليات 

تضامنية لفضح االحتالل 
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وزير الداخلية  : نسير قدما

نحو تعزيز ثقافة التحرير
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الفرا : البلديات 
نفذت مشاريع بـ 

174 مليون دوالر 
خالل العامين 

الماضيين

في حوار خاص للرأي :

08

05الحكومة: 40 مليون دوالر قيمة المشاريع  التطويرية في المجال الصحي

مشروع اإلنارة اآلمنة 
يضئ ليالي األسر الفقيرة 
في قطاع غزة 
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المجلس األعلى للمرور يطلق 
فعالياته ليوم المرور العالمي
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

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

٠٢

د. رضوان :يجب نقل ملف
 اقتحامات االحتالل لألقصى إلى 

المحاكم الدولية
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رئيس الوزراء يستقبل قافلة أميال من االبتسامات“26”
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رئيس الوزراء يهنئ مواطن
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 ورام الله نقضته
ً
الموعد تم االتفاق عليه مسبقا

"االقتصاد: "االقتصاد: "انتخابات الغرفة التجارية تمت وفق القانون"
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معرض أرواح ال صور.. 
جرعات من األنين والحنين يكابدها المحرورون خارج األسر
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

تقرير
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤
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وسط إشادة النزالء 

دائرة "القانونية واألحوال" توفر محامين لنزالء إصالح الشمال
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

تقارير
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السحر والشعوذة..السحر والشعوذة..
 بين ضعف القانون والجهل وغياب الوازع الديني

المستشار عطاالله: 
القانون الفلسطيني 

خالٍ من تجريم 
السحر والشعوذة 

خالٍ من تجريم 
السحر والشعوذة 

خالٍ من تجريم 

"المجردة"

العقيد الجريسي: 
جهل الناس 

دَ بيئة خصبة 
َ
أول

النتشار السحر 
والشعوذة

الدكتور الحولي: 
الشريعة جاءت 
لتحافظ على 
عقول الناس 

وحقوقهم
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حــوار
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

الفرا : البلديات نفذت مشاريع خالل حوار خاص لـ"الرأي" خالل حوار خاص لـ"الرأي" 
بـ 174 مليون دوالر خالل العامين الماضيين
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الصغيرة إال بعد 
التهيئة الكاملة

تحلية وزيادة 
المياه لمعسكر 
الشاطئ خالل 

الصيف

لدينا مشاريع 
متوقفة بسبب 
الحصار وعدم 

إدخال مواد البناء
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤
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مشروع اإلنارة اآلمنة يضئ ليالي 
األسر الفقيرة في قطاع غزة 
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤
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إعداد:  د. حسام داوودكيف نحمي أنفسنا  من الرمد ؟!!
استشاري طب وجراحه العيون-ورئيس قسم القرنية في مستشفى العيون

وحدة العالج الطبيعي تصدر تقريرها الربعي األول للعام 2014م
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

تقرير
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..قصر النمر

 تركية ممزوجة بتاريخ فلسطيني بنابلس
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 حضارة
قصر النمر..
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

تقرير
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤

تقارير
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بعنوان "سيروا آمنين"

المجلس األعلى للمرور يطلق فعالياته ليوم المرور العالمي
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤
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شئون قضائية

إعداد / إسالم بهار

 القهوجي : قانون العمل يحمي حقوق 
العامل ويوحد شطري الوطن
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بقلم /المستشارأشرف نصر الله

قاضي محكمة االستئناف

استشارة قانونية:

يجــوز أن يمتنــع عن الشــهادة ضد المتهــم أصوله 
وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية ، وزوجه 
ولــو بعــد انقضاء رابطــة الزوجية وذلــك مالم تكن 
الجريمة قد وقعت على الشــاهد أوعلى أحد أقاربه أو 
أصهاره األقربيــن أو إذا كان المبلــغ عنها، أو إذا لم 

تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

هل يجوز للشاهد االمتناع عن اإلدالء بالشهادة ؟؟

 صاحب العمل: 
.

 العامل :


.

 النقابة :


 العمل: 


.

 األجر األساسي:



 .

 . المنشأة:

الكرامة اإلنسانية 
في القانون الفلسطيني
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٢٠١٤م  أبريل-نيسان ١٤٣٥هـ/ ٢٠ ٢٠  جمادى اآلخر اإلثنين
Monday - ٢٠  April  ٢٠١٤
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المشروع الوطني
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شرطة البلديات 
ا  تضبط لحومً

فاسدة بالوسطى


