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ارتفاع الفاتورة التقاعدية



الصفدي: لن نقبل إال بالدولة 
الفلسطينية المستقلة




    

    




    

     
      
      
      



       



     
  
  

    
  

     
      






    





  
     

  
      



   
     
     
    
    





 
    

   

   
  
  






















 ا*حزاب.. تأثير مفقود 
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 الصفدي: ال نعرف ماذا ستقدم أميركا 
ولكن موقفنا ثابت 





 غنيمات: ا*ردن يتعرض لضغوطات
بسبب مواقفه تجاه فلسطين 


     
    


   
     

     

 
     


 
    
    




     


     
     
    


  

 

      
     
      

    

   


    


    
     

  
     
     
    

   
   
     
     
    




    

     




      
    
    
  

     
     
    




 
     
     
    
     







 الطراونة: القدس قضية مصير
غير قابلة للمساومة 

 وزير الداخلية: الرقم الشخصي 
لCجنبي لضبط دخوله وإقامته 



    


    

     




    



  


    
     
    


    
     

    



 
    
    


   
    

  

  
    
     


     

 

   
    
    

 



    
     
  




    
     
    


   

   
    
  






   


 
   





  

  
   


  
   

 
     



      
      

     

  

 كتلة اGصالح النيابية تستعرض 
إنجازاتها 




 
    
    



     
    
    

     
  


     
  



    



    
   

     



 ارتفاع الحرارة اليوم 
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 إرادات ملكية بتعيين مستشارين للملك 

وقبول استقالة الشوبكي 

 حريق محدود بمستودعات ا!ثار 



  
   


   


   
   

  


  
   




   



   



  

   

   



   

   







  

   
    



 

   






   

   
   







   

  

    
   
  


   
   
    
  




 إلغاء استثناءات من معدل القبول للطلبة 
غير ا.ردنيين 



 لجنة ا.مانة في فيضان وسط البلد.. ما زالت 
تبحث ا.سباب 
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 ال فصل للمياه عن المواطنين في رمضان 
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 صيد الغزالن في ا�ردن بأيدٍ عربية... 

و»حماية الطبيعة« تطالب بمحاسبته 
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 »العمل النيابية« تناقش إنهاء خدمات 
عمال بشركة غذائية 
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   ا�مير الحسن يدعو لبناء نظام
يعترف بقيمة ا�نسان ويحمي ا�طفال 

 ا�ميرة منى توجه لتوسيع 
مظلة التمريض المتخصص 





     


    


      







     
 


    
      
     



    

    
      
    
    
    


    

      

    
    
     


     
      
      






  
    
    
   



      
    
      



     


    

     
     

      
  

       





      
   
     



     

    

    
 



      

     
    


     
    
   
    




      

    

    
     
     






       




    


     



     

     





 متضررون من مشروع مجمع عمان في إربد 
يطالبون بتعويض.. والبلدية توضح 

   مطالبات بتحويل مركز صحي محي ا�ولي إلى شامل 



    

     




   
     

     
     
    



    
     




  
     
    
     
  
       
     





     










    
     






     
     
    


  
   




    


      



     





    
    
     








      

 

   
    



      
    

     

     
   





   
     

 




    
     

   
     
      





     
      
     

     


    



   

    
      



     
  


    






    
    



    


    
    



     
    



    
    
   






   بلدية الزرقاء تؤكد عزمها على تنفيذ 
عطاء وادي العش 
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 »التربية« تخصص يوم الثالثاء

للحديث عن القدس والوصاية الهاشمية 


   


  





   




  
  
  



   




  



  
  
  
   



  



  



 المعاني يكرم المعلمة الجبالي 

 المعاني يدعو الى زيادة ابتعاث الطلبة 
اللبنانيين ل1ردن 



   


    



 

   
   



   

   





   
   




   

  



   

   

  



   
    



    





   
  







   


  
   


  


  



   
   
 
 






  
   
   









  





   

   



   

  


   

    

  


   







   




 قائمة التغيير في أطباء االسنان تعلن برنامجها االنتخابي 


    
    



    



     
    

      


   
     
     


 

     







    



     
    
    

    
    




   
      

     
 

     
     


     
     
     
      

    
     


    

    
   
    




 مجلس النقباء يدعو لتجويد الالمركزية 

 السفير الفرنسي: عدم معالجة الضغط على موارد 
المياه يؤدي إلى صراع في االستخدام 
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 تزويد جمعيات بوحدات تصنيع ألبان 
نصف آلي 

 اتفاقية بقيمة ٢٨٥ ألف دينارلتنفيذ مشاريع إنتاجية 

 تشغيل ٦٠متعطالً عن العمل في بصيرا 


 تطعيم ا;طفال السوريين ضد الحصبة 

في مخيم ا;زرق 

 مجلس الكنائس يستنكر العمليات اAرهابية 
في سيرالنكا 

 اليابان تسلَّم حافلة مدرسية لجمعية الملكة 
زين في الطفيلة 
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 متحف البترا ا;ثري في عيون السياح 




     

     


   

    



    

 


     

    


    


      
    
     
    
  
  


     


    
    
    
    


     










     
    











    
    

    
     

     



    

    
    
     



 افتتاح مشاريع في محطة الخناصري لبحوث 
الثروة الحيوانية 




    
    
    
    
    



    



  

    
   

 
    
    






   
    
   
    

    


    



   



     


    
     

    
    
    
      


    
     
   


  

     
    
    

    






    
    


    
     
    

   
   
   


    



    
   

  
     
  

   
   



   





     


    

  
    
 
   

   


    
    
   


     

    





 مؤتمر دولي للرابطة العربية لجراحي ا;طفال 
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 المومني:  ا�عالم الرسمي يعاني 

من تحديات مالية وإدارية 






   

 
  











  
   


   
    





   




   

  
   
    



    

   
   
   
   
  
















  
  
   
  
   
  

   

  
   
   

  

   






  

  


  
   






   



 


     

   

  
    
   

  




   


   

 

 أبناء الكرك :كلنا خلف الملك في نصرة 
ا.مة وفلسطين 

 المعايطة: ال تراجع عن تمويل ا.حزاب 
لكن ا8لية ستختلف 


    







 



  
  
    
 
  
    
    
    

     
    
    
    

     

    


      
 
    
 
     
    

    

    
    

  
    

  

 



    
    
    
    
   







    
  

    

    
    
  
     

 
    
   
    




   
   

  
    
     
  
     



    
    


  

 
   
    
     
 






  

    

     


   



    
 

 
   




    
     
    
   

     
     
 
      
    

    
   
    

   
      
 


    

  


        
    
      
    

 



     





    
 


   
      

 
    
     

   
     



     
   

  
    
   
   

    
   

    
   
    

   

    
   
    

    




 


     
 

    




      
     




  


    



   
      
    
   



  
     

 



    
    
    

   

 نقابة البلديات و»ا.مانة« توقعان عقد عمل 
لزيادة ا.جور للعمال وتطبيق المهن الخطرة 




   

    

 
    


    
   
   
   



   


   



 



  
 

    




    
  


 
   


 
    





   
   
 












 
  



  





   



 

    
   
   

   
   




 



































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

 ما يزال قانونا االنتخاب وا
حزاب »عقبة« 



      
     
    
     



      
      
  
   





       

     







 

     


      


      
     

     



      

    

     

    







    
       
      
  
    
      





      
    


     
     




     
     
    


      




      

      
   







     
      


     


     

    




   
     

     

 





     

     
    






      
      
        
     
     
     







     

      











      
      
     
     

     

      




 

     
 
       

 




     









 الحزبية.. إشكالية الحضور والموروث والتشريع 






       
        


        




      



          
           
 









 التمويل.. في عيون حزبية 
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 الحضور الضعيف.. والتأثير الغائب 

 الخطاب الحزبي منثور في البيانات وفوق المنابر 
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 المرأة.. ماتزال في الوجدان الحزبي 
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 العقبة.. قبضة الحكومات ضّيقت 

الخناق على ا
حزاب 



   



     


    

      
     
      
     
      



    
    
     

     
      





    
      
      
     
      

    
     

   
     



     




     
     
    
    




     

    


  







     

      
    
      
    
    


      

   







      

    



    
     
   

   


      
       


     
      
      

    


   

    

     



     



     
     
     
    

 

 حزبية برامجية ال عددية 
داء برلماني فارق 

 معان.. نشاط محدود لتحقيق مصالح ثم اختفاء 
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 السلط.. ضرورة الهيكلة لتفعيل المشاركة 
    
        


      


      
  
       



      









       
       


    





      
    





        

       
      



       
        

         

       

        


        

         
       
      


       
      
      


      
       

     
       

  

      
       
        
       



     


      




     
       

      

       



       
     
       
      
     
     

       


       
       


      
      

      
      
    





 الزرقاء.. غائبة ومشتتة وخارج التأثير 

 المفرق.. ا
حزاب عاجزة عن القيام
بالحد ا
دنى من ا
هداف المرجوة 




















        


 






  



   






      
     
      



      

     
       
 



     







      
        





      
      





     

  
    
     
     

      





       
      



      
  


      

    
  

    


      
      


     
      





      
     



  

     




     

      


       
       
     

     

      
       
      
    


      
    
   

      
      





 إربد.. حياة حزبية بعيدة عن محاكاة الطموح 
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 جرش.. حالة سبات ونشاطات خجولة 


    


     
   



     

     
 

 
      
     
     



   



     
     
    

     
     

    
 



     




    

 
    

   
     





      
     
     
      
     

  

     



     
 


     

     
    

      

  

     
     
    
   

     

      

     


     



      
     

     


    
    




    


     

      

     




     
     


    


      


     





    
     
     
     
     

     
   
    


     
     


      



 الكرك: سياقات اجتماعية سلبية وتشريعية قاصرة في العمل الحزبي 

 عجلون.. برامج بعيدة عن المصالح الضيقة 

 الطفيلة.. أحزاب نخبوية 
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 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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 ا"مير الحسين: »بوجود شباب مثلكم.. المستقبل دائم� سيكون أفضل« 


      
 





     
     
    




     
 




     
    

     
    
    
   

     



      


    


      
    

     




     

     




    
   


 






 غنيمات تؤكد أهمية دور الشباب في محاربة 
ا"خبار الكاذبة  




     
  
  
 


     


  



     

 
  

     



    

    
    


     
     

    

     

 
    
     


     
     
     


    

      



     
    

      
    
     
     
     

 
    
     

        
      



     
     
    
  
 
    

   
    
     



     
   
 
    




     
   
   

     
     
    


     

    
    

   
    



   يوم علمي بجامعة الزرقاء 



     
   

    


      
    


     
 
     


     

     

     



     
     






     
      
     
   

   

    


    



    
    

     
   
  
    
     



      
    




    
    


     
    




















































     

    



طفل أردني خامس� عالمي� 
في حفظ  القرآن 
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بانتظار الصفقة..
      
       
      



      
      
    



    










      
       


 
     
      
 


    


     
      
     


 
      


      

      
      




      
     
     
     
    



      

   
      


      
      





























» الحصانة« مقابل المستوطنات 
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أ بناء قرية البشير مرتاحون لرحيله 

 المغرب يدرب طالبا أجانب على تعاليم 
ا*سالم الوسطي 



     
     
     
 
      









  


     
    







     
     
   



  
   
    


 



        

    

    



    







      


    
 



     




     
     



    


     





     



      


      


     



      
     
      
      



 
     
    


     
      
    



    

   



     













     












    

     
   
  


  
     
    
    


    
    
    
    
    


     
     
     
     
 
     

      
     


    


     
   
    
    
     



     

   



   
    



     
     




 
     





     
    






      

 

    



   



 
 







    

     
    

   











a r a a @ a l r a i  c o m
w w w . a l r a i . c o m
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s a d  d a m e s r 8 3 @ y a h o o  c o m




    







     
  
        
 
  
 


    

        


 
      
        
     

   
    
         
         


       

       










          
       



       
    
         
         


 
       
  
        
        
        
      
         

   
       

       
        

       





        
      
        
         
         
 
       


           
        

 
        
        
       
    
       
       
   

        
  
       

 


B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m





         
  
      

         
  




   
        

          
     
        
         
      
        
     
         

        



         
        

     
         
       
        

         
         


          

        

   

          
 
     
       









A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m
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