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»الفساد« تفتح ملف المكافآت في بلدية الزرقاء

إقرار »الدورة الواحدة والتكميلي« لـ »التوجيهي«
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حوكمة إجراءات »التمويل ا(جنبي« 
وإخضاعه للرقابة
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رئيس ا(ركان: قواتنا المسلحة جاهزة ويقظة
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 الرزاز يدعو لتزويد مجلس الشراكة بمعيقات المشاريع 


    
    
   
    



   
   


    


   
    
   






    





   



    








 الفايز: مواقف المملكة القوية والواضحة
تحتاج )سناد عربي 




    
   




    


      
    
  



     




     

    
    
     

    





      
   
 
    

     
    
     


 






    

     

    
    
    

    




    
    






  



    
    
    
     





   


    




     
   

 







     
    
    
   



 رئيس ا1ركان: قواتنا المسلحة جاهزة ويقظة 
للتعامل مع التحديات 








 
    

     



 



  
   
   

    

     
    


      

    




     
   
    



 


    
     



    
   
   
    
    
   
 

   



    



   
   
    


   





    
   
    

    

    

    


   
   














 

 الصفدي ونظيره المصري يبحثان 
تنسيق المواقف إزاء التطورات ا)قليمية 

 وزير الخارجية يبحث مع مبعوث أممي 
ا1زمة السورية 

» فلسطين النيابية« تؤكد أهمية 
الوصاية الهاشمية على مقدسات القدس 

 غوشة: زيارات المتسوق الخفي  مستمرة




 


   



 
    


    
   


    
   

 
   
   



  
    



   
    
   










   

   










   

    

   




   

   




   
   
   
    







    





   


  








    
   

    



  

  







   





  
   
   
  














   
   


 


   
    
   
   



    

   


  



  
   
   
  


   
   
    
   
   

   
    






    




    



   

   


 
   
    
    
   

   


   


   
    
  
 

   







 رئيس ا1ركان يزور المنطقة العسكرية الشرقية 
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 ثالثة ابعاد لتخفيض القبول بالتخصصات الراكدة 
والمشبعة فهل تنجح المعادلة؟ 



     
     

     



      

    

    






      






     



      

   
    

    
     
   


     



     
    

    





      


 

    
      
     
     

  


    

    
    



    




       
    

    
    
     
     

     
      
    
    

  
   
      
     
       
    

     





     
      




      



 توجه -نشاء »وقف مائي« 

عدم توفر المخصصات يوقف 
مشاريع مائية في البادية الشمالية

 تعطل ٤ آبار يوقف ضخ المياه 
عن مناطق في البترا 

» الصحة« تحيل مطالب ٨٧ رئيس
 وحدة إدارية إلى لجنة الحوافز 
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 ولي العهد يؤكد أهمية دعم المبادرات الشبابية 
التطوعية وتطويرها 
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 أطفال الـ sos في العقبة يعتصمون تحت شعار أنقذونا 
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 حريق يأتي على ١٥٠ دونم! في جديتا 
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 ثيوفيلوس: الملك يحمل أمانة الوصاية على المقدسات 
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 »الزراعة«: أفعى فلسطين ليست منتشرة 
بكثافة في ا�ردن 

 »مؤتة« تؤجل أقساط موظفيها خالل رمضان 

 مبيدات صديقة للبيئة لمكافحة الحشرات في البترا 
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 بلدية المزار ترفض استالم شارع غير مطابق للمواصفات 

 بلدية الطيبة تبرر رفض إحالة عطاء قاعة متعددة االغراض 
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 »الزراعة« تحذر من اFجهاد الحراري 
على الثروة الحيوانية 


      
      



      






 
   




       

     

      

      

  





      

      


      




 ا�ذان الموحد في الكرك بين إلزام ا�وقاف 
ومزاجية المنادين للصالة 
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 ا	مير مرعد يبحث مع ا	من العام
توفير الخدمات لذوي ا�عاقة 

 إنشاء معهد للتأهيل التربوي 
للمدارس والتعليم الخاص 

   تنقالت في »التربية« 
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 بلدية المفرق تستعيد قطعة أرض 
بعد ٣٨ عام9 من فقدانها 




       




    

       








$


       
    

        



    

 



 

–
       
       


    



   إطالق نار على محولي كهرباء في مؤتة 
يؤدي النقطاع التيار 

   القبض على ثالثة متهمين بسلب
١٢ ألف دينار بعمان 






      


    
 
   

      



   
  




     

     
     

   
    
    

     







  
    







     

     
 






    
    
    

    


    





 مكافحة الفساد تفتح ملف المكافآت في بلدية الزرقاء 

» العدل« تعيد تفعيل »شات بوت« للخدمات الحكومية 



» العمل« تطلق حمالت تفتيشية مسائية على المنشآت 
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 اتفاقية استثمارية بين »الحسين 
التقنية« و»أموال ا	وقاف« بقيمة 

٢٠ مليون دينار 
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حدود لحسم »بلوكات الغاز«..




خدمات »ا%ونروا« الصحية متواصلة في مناطق عملياتها
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 دمشق: تقّشف في الشراء وفي دعوات 

الضيوف لموائد االفطار 

 قوى االحتجاج في السودان تدعو الضراب عام 



   
     
       

     

    
        

      
      
      

  
     



     

       

     


    


       

      


  
     

   
        
     
      

 
     
 
 
     



      
      
    
      
     
      

    
     

 
    



  


     

     

    

     

     
      
      

  
  

     

   
      
   
      

  



    



      
     

 

     

      
      






     





     
     
      


      
  
     


  
 
     





    


 
    


    


    
    



   
  




    




    
    


    




    
     
     
    



    
 
    
     







     





    
 


   







    
    
     









      
      




       
      






      






       


      

     
       
      






        
      




       

     


       


      




  


      
    







     
      
 
       




       









 طالب جزائريون يتظاهرون غداة 
خطاب رئيس أركان الجيش 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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J a m e e l w a j a m i l a @ g m a i l  c o m




A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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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

w w w . a l r a i . c o m
 المائدة الرمضانية ا�سرية..    تخرج شباب� من عزلتهم االلكترونية 
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 إطالق مبادرة سواليف صغار في جرش 
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 أجيال السالم تعلن عن شراكة جديدة مع 
سانفورد هارموني 
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عبيدا�: رمضان ليس شهر المسلسالت والبرامج السطحية
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 نقاد: شعراء ا%مسيات الثقافية يقدمون قصائد
تفتقر للرؤية والحس الشعري 

» عيش ا%ردن«.. مسابقات تعزز الوعي والثقافة الوطنية 
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 الوحدات يضرب موعد� مع الرمثا.. والفيصلي بضيافة الكرمل 
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 بطولة صيفية قريبة.. واالتحاد يجتمع 
مع ا+ندية غد� 
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 شنجهاي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 


     
     
      
     

     


  


      
      
       



      



     
      
    


      












 بـ دالالت »الحاضر«.. قطر تقترب من مونديال »نادر« 


      

       



      
     
   
       
       
     
     

      
      


     


     

 
      

  



    
      

     
     
      

 
 



  


     

      


      $ 


       
       

       


  
       

      

     

 
       
      
     


    
      

 

    
     
     
     


     
      

     

    

  




 
   

    







    


 


      





       
     
      

       
       



     



    

     

  








 منتخب الناشئين للكرة يواصل 
تحضيراته ا5سيوية 



      
    




      
      


   

     


    
     




 مشاركة واسعة في انطالق 
»الطائرة الشاطئية« 
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 ا�كوادور تستدعي فالنسيا في »كوبا أميركا« 

 جيرو مستمر مع تشيلسي 



      
     
    

    
     

 
     

     

    
      
     

     

      
     

 
   

    

 
     

     
     

   


      
     

   



     
     

       



     




      



     
      



 



      
  
    
     






      


      
      



      
     
    
      



 شولتس.. جديد دورتموند 



      
      


      








     
     

 
      
    
      




      



     
    
    
    









    



    

    



    
     
    
    




    


     
     



     
     
 



     






    
     
 
   
 


    
     


    
    







     
    





   




 
     
     






   

    








    
   
     

     

   
    

   
    
    




     
      
    



    


     

 







 
     



    
     
     
    


    
    


     
    

    
   


     
  

     



 
    

  

    






 جولدن ستايت إلى النهائي الخامس على التوالي 

 »السياسة« تُبعد مخيتاريان عن نهائي »يوروبا ليج« 

 موراي يأمل العودة لمالعب التنس عبر 
»بوابة ويمبلدون« 



    

     
  
    
     
   


    
    
    

    



    
    
    
    
 
    







      


 
    
      
    


    
  


    

 

 

     
     
    

     
    
     


  
    

   
  













 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 مسيرات شعبية وفعاليات احتفاء بـ »االستقالل« 








      



        
       
       



  
 



         










        
       
        



        


       


      



        

      



         


         


       
      



         
       





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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»طاقة النواب« تطالب بإيقاف 
نشاطات المشروع النووي




النشاط يعود �سواق ا�لبسة وا�حذية
مع اقتراب العطلة و الرواتب

١٢٧٠ ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة 
قيد التنفيذ
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»المالية« توعز ل;راضي والمساحة 
بإجراءات فورية لتحسين الخدمات
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 مؤشر بورصة عمان يفقد ١٥ نقطة 



» طاقة النواب« تطالب بإيقاف نشاطات 
المشروع النووي 



    
   

   
     
     



    

    


    



  
  



   





 
  
    
   
     




    







    
 

   


    




 

    

    

   
  



  
   

     



  
   

    

   
    
     




    
    
    
    
   




   
    



   
  



    



    
    



      

   

     




  

    




   


   
   


     
    
     
 

   
   
    
   
     
  






   
     






  
   
    

   



     
    
    
   


     
    
    




   


    
     


   

   
    
    
   





    

    





    
 
   



    
   

   
  




   
   

    
    
   



 النشاط يعود (سواق ا(لبسة وا(حذية
مع اقتراب العطلة والرواتب 
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 ١٢٧٠ ميغاواط كهرباء من الطاقة المتجددة 

قيد التنفيذ 



 رفع  موازنة »تنشيط السياحة« إلى ١٧ مليون دينار 




    
   
    
     
    

    



   


    
   

     
      


   
   

     
     
   
    



    



    
    

    
    
   
    



   


   


    
   
     
     


    
    
   
     






    







     
    




  


     
     



  



    


   


     
    
    
    

  



    
      

    

      




     
    
   

     



    

     

    



    


    

   






     

      




     

    


      


     


     









   


    
  
   



     




    



     

    



     
    




    
    






      

      
    




     
     

     

    
   



شركات أردنية ناشئة تتألق بمعرض ومؤتمر الريادة في باريس 
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» المالية« توعز ل=راضي والمساحة 
بإجراءات فورية لتحسين الخدمات 





  
   
  


    
   
   



   



   

  

   








  






   

  




    



   
  

   









 مطار الملكة علياء يستقبل أكبر طائرة 
بالعالم مطلع حزيران 
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 المسجد الحُسيني الكبير في ظِالل رمضان 
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ا�مساكية

2019   1440
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034903591233
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مقام نبي 

ا� الخضر 

عليه السالم
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فرصة نادرة ل�جانب الكتشاف الثقافة

ا�ماراتية خالل رمضان


     



    
       
      





     




      

       







      
      
      




      
   


       
      


    



  






مجموعة »غوغل« ونظامها لهواتف ا*ندرويد تقطع صالتها بهواوي

      
     



       

  
      



    

      


      

 
        
  

      
       
    


     
    

 


 
   



     




 
      
      


       
       

       

 
      

   



إذا كتبت عبارة مثل «طعم الطماطم مثل..» على اإلنترنت 

سـتجد االقتراحـات السـتة األكثر شـيوًعا هـي «الدم» 

و«األوسـاخ» و«السـمك» و«القرع» و«الكلور». ما سـر 

اختفاء طعم الطماطم اللذيذ من األسـواق، وهل للتعديل 

الوراثي دور في ذلك؟

في تقرير نشـر في مجلة ناتشر جينيتكس، قدم العلماء 

نسـخة نادرة من الجيـن الذي يمكـن أن يغير من طعم 

الطماطم ويجعله أطيب.

وتشير األبحاث إلى أنه عادة ما يضحي منتجو الطماطم 

بالنكهـة في مقابـل إنتاج كميات ضخمـة منه وبأحجام 

كبيرة لزيادة عمر الطماطم في األسواق. إذ قام فريق من 

الباحثيـن بجمع معلومات وراثية من ٧٢٥ ثمرة طماطم 

برية وقاموا ببناء سلسـلة معلومـات جينية خاصة بهذا 

النبات.

وقـارن العلمـاء بيـن الجينـوم المصنوع وبيـن جينوم 

الطماطم المسـمى «هاينـز ١٧٠٦»، والـذي يعد بمثابة 

جين الطماطم األساسي حتى اآلن.

ومـن خالل المقارنة، اكتشـفوا أن ٢ فـي المئة فقط من 

الطماطـم المستأنسـة (المعدلـة وراثيا) التـي تباع في 

المتاجـر تحتـوي علـى هذا الجيـن والـذي يجعل طعم 

الطماطـم لذيـذا، والمتوافـر بنسـبة ٩٠ فـي المئة في 

الطماطم البرية.

ومن أجـل عودة الطعم اللذيذ لألسـواق فقـد تم تطوير 

طماطـم معدلة وراثيا تم اسـتخدام الجينوم المصنع من 

مادة الكاروتينات إلعطاء الطماطم نكهة منعشة ولذيذة. 

ومـادة الكاروتينات هـي عبارة عن أصبـاغ تضفي على 

الخضروات مثل الطماطم والجزر والذرة ألوانها المميزة.

يقول جيمس جيوفانيوني، أحد المشاركين في الدراسة، 

إنه بجانب الطعم الذي يضفيه هذا الجين على الطماطم، 

فهو أيضا يسمح لمن يزرعها بتطوير أنواع ذات مقاومة 

وراثيـة لألمراض. وتعالج تلك األمراض حاليا من خالل 

مبيدات اآلفات وغيرها مـن التدابير التي تتطلب تكاليف 

عالية وغير صديقة للبيئة.

ويأمـل جيوفاني في أن يسـتخدم زارعـو الطماطم هذا 

الجين في المسـتقبل. وفي سياق متصل، يقول كليفورد 

ويـل، مديـر برنامـج أبحـاث الجينـوم النباتـي التابع 

للمؤسسـة الوطنية للعلوم: «توصلت هذه الدراسـة إلى 

السـبب في تغير طعم الطماطم وتبين أن الطماطم ذات 

المذاق األفضل قادمة».
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أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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» الجمارك« توزع التمر والماء على المواطنين 
والمسافرين 

 صعود معظم بورصات الخليج مع ا'سواق العالمية 
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