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الرزاز: »رياض ا�طفال« إلزامي



»المركزي« يلغي جوائز حسابات التوفير البنكية




     



      


    

     


    


       


 



      
     
       
    
     
     

 

»ثالوث« يعمق أزمة المراكز الصحية في الكرك

حماد: التوقيف ا2داري بيد المجلس ا�مني 
و»ميثاق« للجلوة
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تفاهمات تنهي أزمة حصرية بث »جرش ٣٤«

 
$ تكشف التغييرات المقترحة لـ»خدمة وطن«


»الثقافة« تغيب عن موازنات مجالس محافظات
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 تفاهمات تنهي أزمة حصرية البث 

التلفزيوني لـ »جرش ٣٤« 

 غوشة ترصد مالحظات المتسّوق الخفي 
في »النقل البري« و»أحوال الرصيفة« 




   

   


   

   
   
   

  






    

   
   




    

    

  



  

   

   




   




  
   
  

  



 
   

    


   


 



   
   

    

   





  


 



   
 


  
   
  
   
 


 





  
 
   
   



   



  

  



وزير الداخلية : التوقيف ا9داري بيد المجلس ا3مني 
وليس الحاكم ا9داري 





 الطراونة: تضحيات جيشنا على أسوار القدس 
وسام فخر 




    





     
    
    
   
      
    


 





    
       




    

       



     
     
     


    

  



   
     
     


     

      
 



    
     
 


    
      


     
    



     
     

      






  

  
    

   
    



    


    
     
    
      




    

  
    
      

     


 


      
   


    



    







    
    

    







    
    
    


     
     
     


    




    
  
    




 $ تكشف تفاصيل التغييرات المقترحة  

لـ »خدمة وطن« 


 مزارعون يعتصمون لتلبية مطالبهم 
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 إلغاء الجوائز النقدية والعينية لحسابات التوفير 
لدى البنوك  ٢٠٢١ 
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» موافقة التمويل المسبقة«.. متاهات وتجاذبات 
بين المنظمات المحلية والفروع االجنبية 

      

     
      
       
        


    

      
        
      

 
    
     
      
     

       
       
        


       
      
        
         



        
      


  



     




        


       




    
       


      

      

     
       




      
      
      
    
      
      

  
      
       
      
      
       
       
     

       
      

    
    


     

        
      
      
      
       
    
      
      

 









































 توجه حكومي لجعل »رياض ا%طفال« 
إلزامي/ العام المقبل 


      
     


      
      
      




    






      

      


      

      

     



 








    





      


     
    




أ بو علي: نظام الفوترة لن يمس االتفاقيات 
الموقعة مع النقابات 
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 السفير التركي: ا�ردن يقود سياسة ناجحة
ضمن ظروف صعبة 



      
      


      



    




      


     

    
   
      
     




     





     
 


     



      


     
     
     
      
   
      






     

 
       


      



     
     

      









 


      

    
     




     


     

     
     
 
    



     




     
      



    
  

    


    










      

    

     




     

     



    
  

     

    





     

      
 



 جابر: ال خصخصة لـ »الصحة« والتوسع 
بإنشاء مراكز متخصصة ومستشفيات 

 »الصحفيين« تهنئ »بترا« وتخاطب 
المؤسسات بشأن الحج 



    
     
 
   
  

    


    
   
    



    
     


   
  


  
   



   





    
    
   
   

   


   

   

   
   


    
    
    






    





   
   
   


  

   
   

     




   
   




   







    

   
     



   
    


   

  




   

    



   




  



    

   



   








    




 




















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




 ثالوث يرزح على كاهل المراكز الصحية في الكرك 





      

   
     
    




     
      
      

      
     
    
      




   



      
 

      
      
       
     

    
    
     
  



     
     

     
   




      
  


      

    


      



   



     
      
     





      




    
     
    

      
      

     




      
     
   
     
      





     

 




 
     


      


  
      
     
       
    

     
      
      
    

  
     




    

   
     
     


     
      

      

    

     




     


     
      
     




  
       
     

   




    
    

   
     


      

     
       


     
     
   

     
     
  


      

     
      
     




     
     
    
      

      
  



     
      
      
    
    
      




 


  
    


     



 »قيد الدراسة« ُترّحل مشاريع القطاع الصحي 
في البلقاء 
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 جمال البترا يدفع السياح إلى ترويجها عالميا 

   وعود تحسين الواقع المائي في قرين 
ورأس النقب لم تنفذ 
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   افتتاح مدينة السلط الصناعية نهاية العام 



  بدران: منظومة التعليم العالي بحاجة إلى جرأة 
;زالة التشوهات
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 »الهاشمية« تتخذ إجراءات رادعة بحق مروجي مخدرات 

  القبض على ٨ من مروجي وحائزي مخدرات  واسلحة نارية 
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t a y e l d a m i n 7 4 @ g m a i l  c o m
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a w s n a s a m @ y a h o o  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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   نتانياهو يتوعد حزب ا	 بضربة »مدمرة« 

   يعلون: سنطبق »سيادتنا« على الضفة الغربية 




    
    


    
    


    


     
    




    
  











 
   



  
    
    


     






     



    



   







    

 
     
       


    
     
     
     




    
    
     
     



 
      



   
   
   
    




    
   
     


     



 
 


     
 


  
    
 



      

     
     
   
       
 


    

    





    
      
      
     


    


     









     
     
     




    




     
    


     


 

     




    







     





     


 


    

     


     
    
    


    

    



   





    
      



     
   



   العفولة..انتصار عربي ضد العنصرية    العفولة..انتصار عربي ضد العنصرية 
ا*سرائيلية ا*سرائيلية 
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إيران.. »الثالثي ا�وروبي«
يدعو للتهدئة



















فصائل تقصف حلب


        



         
    

        


        
        












        



       
         



        


      

         
        


        
 
         
          
         
   



   



 
         











أميركا.. البدء بترحيل المهاجرين
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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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 ١٢٠٠ شاب عربي يشاركون بمؤتمر »فاي« 


       
      
     

  
        
      
      
     

      

     
      
 
 
 

   
       
       
      

   
       
      

     
    
      

     
      
       
     
     
      
     

 
     
     
     

     
      


  
 
     

      
  

    
         


  
     
      


     

     
       

 

     

    
       
      
  
     


    
 
  
     

     

      

 
     

     
     
    

 
     
     
     

  
     
     
  





 انطالق معسكر سواعد ا�نقاذ لمراكز 
الشابات بجرش 




      

       


     
      









    



 »البترا« تخرج الفوج الخامس والعشرين 




     



 

     

 


      
       

   
        
      
 
  
      

  
      

   
    
              
           
           



 »أويسس« تطلق صندوق7 استثماري7 لدعم رياديي ا4عمال 

 »تمريض ا4ردنية« تدخل العالمية عبر »ساي كابا« 
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  مجالس المركزية ُتغّيب المشروع الثقافي عن موازناتها

 إشهار كتاب »زمن السرد« للكاتب عامر طهبوب 

 –


  
   
     
    


    
     
     



 $    
     
    


    
    

     



    
     
   
   

     
    
     

     
    


     
   

    

     
    


 

$
    
    
   

   

 


 
     

    

 

   
     


 

    

     


     

    

     





     

   
    
    

     


   
     
    
    
     




     
   



   $  
    
   
     
     


     
     
  

     

    
    
    
    



   
    
    
    



  
 
     
     
 



$
 
    
    
    

     

   


   
    

     
    
    
      


 
 
   
    
    
    
    
    
    
     


     
     



    


     

   




    $

 
     

    

  




 
      


     

    
     





$


   
      
       
      
 
     

       
      




     
     

      



   
     
  
      
      
      
     


      
    
     

     
     
       


      


    
      
    
 
     
      


      

     

      
  









 
      
      

   

 
      

 
   
        


        
      

   










      
     
         



        
       
        







       
 
        



        
        







       




      
        


         



       


        





    





» ليالي الفيلم العربي« في شومان.. مشهديات الواقع الصعب 
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 سالمة مدرب� لـ »سلة ا�رثوذكسي للرجال« 



 منتخب الشباب ت ١٩ يواصل تدريباته 
استعداد- لالستحقاقات المقبلة 
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 النسخة الثانية من »تنسية عمان الدولية« 
تنطلق اليوم 
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» منتخب السلة« يحقق انتصاره ا�ول في »وليام جونز« 
على حساب أندونيسيا 



السلط يضم »ضارب ا�هلي« والمنتخب حلمي.. ويعلن 
جهازه الفني قريب� 
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 صدارة ثالثية بـ »كرة المحترفات« 

 العبات »ا�يبيه« يشاركن ببطولة 
العالم للمبارزة 

 التسجيل لسباق الحسين لتسلق مرتفع 
الرمان يغلق ا/ربعاء 
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 الصياحين يختار الفيصلي ..والروسان يقدم مطالبه 



 أبو ادعيج وعبد الفتاح يودعان البطولة 
ا@سيوية للشباب 
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 اختتام دورة تأهيل حكام الجولف 

 هازارد يحمل الرقم ٢٣ في الريال.. 
وجريزمان سعيد مع برشلونة 
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 رقم فئة جديد للعبدالالت في »صيفية السباحة« 



 »وادي موسى« يجدد الثقة بالمدرب شريف عبدا8 
ويتفق مع العب فنزويلي 
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 وفاة رئيس نادي الرمثا اCسبق 






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

      
      
       
     
     

   


     
       


      


      

   




      

      
       




      


  
       
      




      

      
       


     
      



      

        







 
      
      





      
      
       
      


     



  


        




       
   

    


      
    Obesity 
     


       
       
     


       
     

       

   
    
     
      
      




    
       
       




















 الدالل الزائد يكسب الطفل شخصية أنانية 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



 المجالي:  لديه ما يكفي من التفاؤل حتى في أوقات الشّدة
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»جدران لينون« وسيلة لالحتجاج السلمي في هونغ كونغ 


     
      


 



        
      



     
    




      




       






      




     
     

 
    

      
     

 

      

    

     
      
       

 
      
      


 
       


 
 

     
     
     

 
 
     
  
    
      
      

  

 





مسرحية برازيلية ترفع صوت المنفيين
داخل بلدانهم وخارجها

     
      





       
     
 

 
     
     
       
      




 



    
 
  
    
        


      

    






      
      
 
    




       

       




       
  


       
  

        
  





 
     

  


  



 

 


       
       

 






 
   






تعداد مثير للجدل للمواطنين في والية أسام 
الهندية لكشف »الطفيليين«

»أمازون« تعتزم زيادة مهارات ثلث موّظفيها 
في أميركا 
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