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الصفدي: نتعرض لضغوط استثنائية
بسبب اللجوء السوري

أطفال السكري في »ا'ميرة رحمة« يعانون
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حلول جذرية لرواتب موظفي الجامعات
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 القائد ا'على 
يرعى تخريج 
دورة لمرشحي 
الطيران 

طلبة المكارم الملكية يمكنهم التقدم لـ »التكميلية«


     
     
    
     



  




   
     
     

    


    

     






الحكومة تحيل من بلغت 
خدمتهم ٣٠ سنة للتقاعد
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 الملك يرعى تخريج دورة لمرشحي الطيران 
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 إحالة موظفين اتموا ٣٠ سنة خدمة للتقاعد 
وحوافز لمن أكملوا ٢٥ عام� 



تعيين ٤ مفوضين في الطيران المدني 




      



       





 

       





  
      
    
      
      
    
    


  
       
   
   

      







      
      
       
 
  

       




      
      

      
       
      
       





      


       


      

       



       
      

       


      
      
      



     




       
      




      
     

  






   
      

   

 


 


       





 لجنة مراجعة »الخدمة المدنية« تبدأ عملها 

 الرزاز: ا9عالم تجربة متقدمة في ا5ردن والكويت 



       

     






       
      
  
      
       


      
       
      
     
       
     

     
     


       
      

      


       
       
       
     
      

      
      
       


      
     





     
     

   
      
  
       
   

  

       




     
      
       

   
       



  
      

    






   





  





     
     



     








    
    
      




     
     
    
   



    




     
    



 









 حلول جذرية لرواتب موظفي الجامعات 

العام المقبل 

 حملة الدكتوراة يعرضون للتحديات 
التي يواجهونها 

»النقل النيابية« توصي بآلية لمنح تصاريح مؤقتة 
للباصات  وحلول لتشغيل المجمعات الحديثة 






      
     
     
     



$ 
     



     

     
      
     
     
     




    
  

      
      


      
       


       
   
      


     
  $ 
        
      
     

     

     
     




      

      
     

      

      
     
     
     



 

     
      
        
      
     
      

 
      
 

        

 
    
         


 


     

     
      
    







    

  
      

    
    

     
     

 
       
   
     
  


      





     

 
 
       

 






  


       


    
     
      
      



    
     
     


      
      

    
     
     




       
     




 







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

       
        
     
      


   

   


     
       


       
        


       

          
      


       





       
      



  

   



       
      
      



      
     
       





z i a d r a b @ y a h o o  c o m





 أطفال السكري يعانون وكرة الحجج تتدحرج
بين مستشفى بديعة و»الصحة« 
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حديث الحكومة عن قانون االنتخاب دفع رواد 
التواصل االجتماعي للتقدم بمشروع


      
     


       
       
     


       
      





  
      
     
       
        


    
       
       



    



      

       

     



      
       

       



      







       
      
  





      


      


       
        
       



      








  

      
     
      
         
     
    
      
       





أبو عودة: غياب ا*ردن عن ورشة 
البحرين يمس مصالحه الجوهرية
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   وزير الخارجية: اردن يتحمل عبء 
اللجوء السوري ويتعرض لضغوط استثنائية 





    




    
     














    
     
    
    




    
    



     
    


      



    

   
      
     



    






     





 بحث التعاون العسكري مع أميركا وكندا 

 بحث سبل التعامل مع ازمات 
السياحية في البترا 

 صرف زيادة رفع الحد ادنى 
لرواتب التقاعد اليوم 






   

    
 


  

    





     

     
     
    

  



     



    







    






     
    


    
     
    
    


    


   

    
     


    

     
   
 
     
    
    


 





 الرزاز يفتتح مؤتمر المدن العربية.. التأقلم مع معطيات 
العصر والتحوّل  التكنولوجي 





     
     




    
     

    



    
  
 


     


     
 


      



     


      
      
     
    







     

    


      
     
      

    
     
    



      

     

    


    


    
    
     




      

    
    
     

    

    
    


    


      


    
     

    


    
     

    
     










ا نضمام عمان إلى مجتمع قادة التنقل 

 خطة شمولية للمياه في بني كنانة
 بقيمة نصف مليون دينار 

   بحث مشروع التسمية والترقيم في جرش 
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 بحث التعاون مع الوكالة ا�مريكية 

لدعم برنامج خدمة وطن 

 مائدة مستديرة تناقش أثار 
التغير المناخي 

ا فتتاح مشروع وسط وادي موسى.. قريبا 




  
  

  
  

  
   

  
  






  

  



   


   
  
   


   


 








   

 
   

   

 
   
   
   










   


   
  

  




   
   
  

  

  


 

 


  








 




   

  



  
   
    

   




  




    
   



   


   





   
   



   


   




   


  
  







  

   
   


   
 
   



   

   
   


  

  





   

 





   
 









  
  
   
  
   


 
 


   
  

   
  






   

    
  



   


    

  




 بطء »الصحة« يعرقل مشاريع مهمة في المفرق 

 اكتشاف حالة إيدز لالجئ سوري 

 مستشفى ا�مير فيصل يخدم ٧٠٠ ألف مواطن 
ويعاني نقصا في الكوادر 
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 بحث تطوير التعاون مع اليابان 


   


   



   
  


 









  
   


    
   


   
 


  

 











 تحقيق »أحالم أطفال مرضى السرطان« يوّلد الثقة 
بذاتهم ويسرّع عالجهم 
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 مواطنون يهجرون مزارعهم في الكرك 
بسبب ضيق الطرق 

 المنطقة الحرفية في غور الصافي جاهزة 
وأصحاب المهن يرفضون االنتقال اليها 

 فتح الغابات أمام الرعي للحد من الحرائق في البلقاء 
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 ثالثيني يقتل شخص= ويصيب آخر
ثم يحرق نفسه في الكرك 



       




     


       









    



      





     
    

      



     
      
      
    

 









     
     
      






      






    


   
     
      
     



ذروة الموجة الحارة اليوم 
 وتنحسر الخميس 

 »$ للتدريب« ينظم ٣ دورات 
متخصصة بالتقنيات الصحفية 

 خطة Nنشاء ٢٤ مستوعبا 
للقمح في المفرق 

 اجتماع يبحث الواقع المروري 
في عجلون 
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إسرائيل تنشئ جدارا جديدا على حدود غّزة



نتانياهو يقنع بولتون بضرورة استمرار احتالل ا�غوار



اعتقال ٢٢ فلسطينيا بالضفة وتواصل إعتداءات المستوطنين
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واشنطن تفرض عقوبات قاسية على طهران

     
       

      
      



     


     
       


     
      
 
 






    





      
 



      

      


      
 



    
 

     










      
     
     



       



       
       



       
 


       
     


      
       


 

 
      
     

    
     
 



 
       


 
  
     
     

 

       
       
        





        

     

  
       
      
 
      

 
   







     




      



    
      


     














     

     



   
      




      




     



    
     


    


     



     
      

     



      
     






     
      



     


    









» داعش«.. تهديد مستمر 
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R o y a l 4 3 0 @ h o t 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

      
  
        




 

         


      
        


  
 
        


       
          




         



           

        



        


  


          
         
        
         
     
          



     

         

    



   


    
  



 
        
         

         



        



        
         


       


        
    

          

         




           








 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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w w w . a l r a i . c o m 

 تدشين ائتالف شبابي لتنمية المجتمع المحلي 
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 طلبة »الزرقاء« يناقشون مشاريع تخرجهم 




    
     




      
       


   








 


      

     




     
     
     
    

     




 طلبة ايرلنديون ينهون برنامج 
التبادل الثقافي في ا+ردن 




      
     
      
      


      
     
      




       




      
     


      
     

      




      
     
      

      
       







 خمسة طلبة أردنيين للتدريب في »ايرباص« 

 انطالق معسكر النخبة في »شباب جرش« 
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 تقدم لالعبي والعبات الشطرنج نحو التأهل 
لـ مونديال الشطرنج 

 السلط يدرس المشاركة ببطولة ا!ندية 
لكرة اليد 
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 حتى إشعار آخر! 

 اليوم.. الجزيرة والجيش.. بـ كامل العدة والعتاد 
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 إنطالق معسكرات الحسين للعمل 
والبناء بالكرك 



    
      
      
      
       



    

     

    
    


    





     


      


     

     
     
      
     






 � االرجواني الفريدوا جونزاليس مدير� فني
لـ »كرة الكرمل« 

 إفتتاح دورة التحكيم في جامعة مؤتة .. 
اليوم 



      
   



      




     


     




     
     
     


     
     






      

      





      



     












    


   
    







   
   
 
    




   
    
   
 


    


     


  


    




    

    








 ا=ميرة رحمة تشيد بإنجازات منتخب الجمباز 



 الصعوبات المالية تحول دون االنتساب لالتحادات الرياضية 



 شباب ا=ردن يرسم سياسة المستقبل 
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 »الجمارك« يوزع المناصب االدارية وتأجيل 
انتخابات ديونز 
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 الحواتمة يكرم رماة الدرك في بطولة االستقالل 




     
     

      


     
       
    

     

     
     

     




     


    
    





     
     



 نيمار يريد االعتذار لجماهير برشلونة ! 




     
      






      



      
     


   
     


       
     
      

      




      


     

       

   

       


       
     
      


 
     












    

    
     


 
    
    

    

    

  



  
    

    
 




   

   


    


    


    









 التعاون يحتفظ بصدارة الدوري النسوي 
للكرة الطائرة 



 رغم التأهل.. ا6رجنتين في »قلب العاصفة« 
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 الكاميرون تبدأ الدفاع عن لقبها.. وغانا تواجه بنين 
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 لينارد يتجه لفسخ عقده مع تورونتو! 

 نيوكاسل يعلن رحيل رافايل بينيتيز 



 

     

      




    
   



      
      
        
 
      



     


 
     


      

      

 
      
       
      


       
     
      
      





     


      



     

      
 


     

      
     


      

       
      


      
    
     



     



      









 

   
    
    
   


   


 

    

     

 

    
   



   
     

    

   



  


 

    
    
    

 
    




    



   

     


    
     



    
    
   





    


    

    


 




    
    


   

     
     


   

     
     

 
    
     

   
    

   




    
   
    


    
   





 ا/رجنتين وا/وروجواي والبيرو إلى ربع نهائي 
كوبا أميركا 



 بارتي تتصدر السيدات.. وفيدرر يعزز مركزه ثالث1 
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 ينتج أطفاالً فاشلين اجتماعيا  ينتج أطفاالً فاشلين اجتماعيا 
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