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الملك: ا�ردن يمتلك المقومات ليصبح 
وجهة متميزة للسياحة العالجية




»ا�عيان« يقر الموازنة ويدعو 
الحكومة لالعتماد على الذات


       











   
    

     

   





الملك: نشامى وما قصرتوا
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   »النواب« يبحث قانون العفو العام..اليوم 

 $ تنشر نص مشروع قانون العفو العام بعد تعديالت 
قانونية النواب 
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 مدير عام مستشفى عمان الجراحي 
يشيد باالهتمام الملكي في تطوير خطط   

السياحة العالجية 
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 الملك: نمتلك المقومات ليصبح ا)ردن 
وجهة متميزة للسياحة العالجية 

          







  
 
     
    




   

   
   

   
    
   



    
   
    

    






   
     

    
  

   


    

    

   



  



 















































 الصفدي يبحث مع وزراء خارجية عرب 
العالقات الثنائية 



   








   
   

   

   
     


   
  








   
  
  
   


   
   




» العمل« تدرس زيادة نسبة تشغيل 
ا)ردنيين بالمهن 
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 »ا�عيان« يقر الموازنة ويدعو الحكومة لالعتماد على الذات 


 –

     
     


    
     





     
     



      
    



    


     
     



 
     




   










      
     
     




 
  
    
     
      
     



     


     
     




     
     

     
    
    

    
    



     



      

     
      






     
    
    







     

     


    

     

    
      
     
     
   





     
     





      


    
  




    

    


     

    
    
     

    

    
   
     
    




     
    


     
 


    
    
   
   


    

     
   
     

     


 


     
     


    

      
    



     

    


     
    








      





     

     
    
     
  
     
      
    

      
     

 
     
    
    




     

    

    


       


     
   

     
    



      



     


      
       


      



     
   

    
      


      
 

     



     

    
     
    
     


      
    
  

     





    
    


















w w w . a l r a i . c o m


 بحث التعاون ا�مني مع السعودية 




   
  


   




   


    

    

   





 سطو مسلح على فرع بنك ا�سكان في المنارة 








 


    

   
    







    

  







    
     



 إحباط تهريب ٣ كغم كوكايين 
بتشبيع المالبس 

 ال شبهة جنائية بوفاة كويتي في عمان 





   

    




    

    

   

    
    


    
    

  

    






    


    

    




 

  
   
 


   
    

      






     



    


    



   
    


    
  
    




» مالية النواب« تخاطب »المحاسبة« لتشكيل لجنة لدارسة 
ملف التعويضات البيئية 
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» مالية النواب« تحقق بمخالفتين في »ا�مانة« 



 »اقتصادية النواب« تقر مواد بـ »معدل ضمان الودائع« 

» طاقة النواب« تناقش قانون الكهرباء 
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   »جماعة عمان« تطلق منبرا 
فكريا لقضايا المرأة 
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 ا�مير مرعد يدعو لتلبية متطلبات وصول ذوي 
ا�عاقة للخدمات 

حلقه نقاشية توصي بتعديل سن الزواج المبكر 
الى ١٨ دون استثناءات


 خطة سياحية للمواقع ا�ثرية في المفرق 
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 إطالق منصة »ناطق« الخاصة بالناطقين ا�عالميين 
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 مدير الضمان: حادث عمل كل ٤٠ دقيقة ووفاة 
كل يومين 

 إطالق حملة »إطفيها« لتطبيق قانون 
الصحة لمنع التدخين في ا�ماكن العامة 
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 أعمدة كهرباء في سعة الشوارع تشكل 
خطورة في ألوية غرب إربد 

إ لزام متعهد بإعادة بناء جدار استنادي 
انهار ا.سبوع الماضي في جرش 




   


   


   


   

   
   

    

   
 

   






  
   
   


   

    

    


  





    
 

   


  


  
   






   
   
   


    
    
   

   


   

      

    
   
   

    
   
  




   
   

   
   
   
   



    
  

   


   








  
    
    
    
    


    



 

   

  
  

   



   


 
   

   



   
    

   
  


   

   




   


   



   

 

    



   



   
   
  

 



 
   

  




 
  
  
   


    



  



    



 لقاء يبحث المحاور الرئيسة لمشروع السوق 
المركزي للخضار في إربد 



   

   

  

    






   
     
    
     


     


    
     

    


   
    


    
    
   
   
    


    







    

    
   
   

   





   


   



    



     
    
    

    
    
  

 


    
   


    

    





مطالب بغرفة تجارية في الكورة

 تعدي التجار والبسطات على ا.رصفة 
والشوارع سبب تباطؤ المرور في الزرقاء 

 تشققات وتصدعات بطريق زراعي
في منطقة عالن 
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االحتالل يقرر إغالق مدارس »ا�ونروا« في القدس المحتلة




 الدفاع الجوي السوري يتصدى لصواريخ إسرائيلية جنوب دمشق 
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طواقم المستشفى الميداني غزة/٥٦
تباشر أعمالها



    


     



     

      



     
    



      


      
     
      
      

      
      
      

     



المحادثات بشأن برج ترمب في موسكو استمرت 
إلى ما بعد حزيران ٢٠١٦

جلسة تناقش حقوق مرضى السرطان ا8قل حّظا
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m






z i u d 1 @ y a h o o  c o m
























         
     

        
           





        






         

         

     
        
  

         



          
        


          
          


         

       
         
        
 




         
 
       
        
 


















         


        



 
      



           


         
          


          
 



         




          
          
 
            
  

  –  –      


    









       
       
        

      
       
       
 
       
       


        

       
      


       
         
        
       
   
  

       




      

     



     

        



        
         
 

         



      


   
        



         
  – – 

   
                      
                      





A h m a d  h @ y u  e d u  j o
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a m j a d m a j a l y @ y a h o o  c o m
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 ركالت »الحظ« توقف مشوار النشامى .. والقادم أفضل 
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 الخليج يكثف تحضيراته لــ دوري الدرجة الثانية لكرة القدم 



      
      


      
      

       


      
      
      



      
      
     
       


      

     
       

      




      
     




     

     

      
      
       


      


    





     

      
     


      



      

       
      
      



       
    
       

        


      
      
   
     

       
     
      



 فتحي يوقع لـ كرة شباب العقبة 


       










     



      

      



      
       




 »ا1ولمبية« ُتشدد على ا,ستثمار 

وا,تحادات تبتعد عنه 
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 وادي موسى يستهل مشواره في »الطائرة 
العربية« بمالقاة الهالل السعودي 
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 الكرمل يحتفظ بمقعده في »طائرة الممتاز« بالفوز على مليح 
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 قمة مرتقبة تجمع السعودية واليابان.. وا�مارات للمضي قدم� 
أمام قرغيزستان 
















 الصين تبلغ ربع النهائي من 
بوابة تايالند 



       
       



     
   






     
       
       


 

      
      
       

  








w w w . a l r a i . c o m

 المفاجآت تضرب مالعب أستراليا التنسية 
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 مانشستر سيتي يقلص فارق الصدارة مع ليفربول 








      


       
     




     



     
 

    
      
 



 








     




      






      
   
  






     
      



      

      


     



     


       


      
     



      











       







      
     
     











               
                

                 



      


     
      



      



      





 رقم قياسي آسيوي بانتظار مهاجم قطر 



     





   
    


   
 
       


      
    



    




       
      
     









 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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» الشباب« يدعو لمراجعة جادة للعمل الحزبي 
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 أردني بين أفضل أربعة طالب دكتوراة قانون 
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   مؤتمر »منصات التواصل والسياسة« ينطلق اليوم 






   
   
   


  

  

    



    
   
    

     
    

    
     
     
    



    
     

   


     
    
    

   


    
     


  
    
   



    



   
     
     
     








     

   
   
    
     

    
    

    









w w w . a l r a i . c o m

 المجالس االستشارية الثقافية: تفعيل الحراك الثقافي
أم ترحيل المشكالت 

» رابطة الكتاب« تشارك في مؤتمر االتحاد العام ل%دباء 
والكتاب العرب 
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أيمن المجالي




طارق المومني




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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ترمب يدعو بيلوسي لتنظيف شوارع 
سان فرانسيسكو
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