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مراكز الزرقاء الصحية تعاني
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الرحاحلة: مسؤوليتنا استدامة 
الضمان وحماية ا�جيال
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سحب صالحية مجالس ا�مناء بتنسيب 
تعيين رؤساء الجامعات
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الحكومة تقر مشاريع تطوير ا0دارة 
المحلية ونظام دعم ا�حزاب قريب7



   
  


  
   


   


   
   
   
  

   
  

  


  








       


        








عشرات العطاءات الخدمية ُتطرح 
مكررة وال أحد يتقدم لها !
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 $ تنشر التعديالت المقترحة
 على قانون الجامعات 

 


 ..مشروع قانون التعليم العالي المعدل 
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   تربويون: إلزامية »رياض ا'طفال« تحتاج 
لقراءة متأنية قبل التطبيق 
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 باصات عمومية بين البلدات بسعة ١٤ راكبا قريبا 
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عشرات العطاءات الخدمية تُطرح مكررة وال  أحد يتقدم لها 
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 المصري: مقترح بإلغاء المجالس المحلية
أو تقليص عدد أعضائها 
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 الحكومة تقر مشاريع تطوير ا$دارة المحلية 
ونظام دعم ا0حزاب قريبا 
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 الطراونة لن يخوض االنتخابات النيابية
ودوره السياسي باق عبر تيار برامجي 
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 الرحاحلة: مسؤوليتنا الحفاظ على استدامة الضمان 
وتعزيز حماية ا�جيال 
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 حماد: لقاء لمختصين بالشأن العشائري لوضع 
ميثاق شرف 

 شمول بلدية المفرق ببرنامج قدرة (٢) لتطوير خدماتها 
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مراكز الزرقاء الصحية تعاني والوصول إلى بعضها
يشكل خطورة



     
    



    




      





       
 

   
      



     





  


       
       
 
   
     
       



     







     
   


     



      
       
      
     
    





     



  
     
     

     


       
     
       
        
    




   
      

  

     




       






 ٢٤ حزب, يقترحون تعديالت

على قانون االنتخاب 
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 إطالق المبادرة الملكية لتمكين ا
سر العفيفة
 في الزرقاء والطفيلة 

 

    

    
    
    



   


    
   
    
    
 
 
    


    
     



    

   
    




    



 
   


    







     
    
 
   

   
    
    




    
 




    
   
     



    



    

   






     


   
  
      



    

    

     











 »صيف ا
ردن«.. ساعات فرح تزيح الهم والملل 
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 انطالق حملة الوطنية »ال �طالق العيارات النارية« 

 منتدون يتناولون البيض ويجمعون على جودته
ويدعون للدفاع عن المنتجات الوطنية 



    
    









     


    
    



 





     







    

   
    






     


    
    



 








    

    












 
    
      

 
     

   


     


  


     
     

  
    
    





    





  
    
 

  
     






     


    


  

   
    
    

     
      
    

     
    
    

 


     
    

     

  


     
 
      
  

   

      
     



     


   
 
     


     

   
    

    
     

    
 
    



    


    
     



 


     
     

   
     
    

    
  

    

   





    
     

     


   




    
    
     
    
 
     
    
    




    
     
     
    
      

 
  

      
    

     

  
     
   
      




    



    
     

     

 
     
  
    

     
     


     
    


    
     
   

     
   
    



    
  


    
     
    



 

 افتتاح مبانٍ إدارية بالمنطقة
العسكرية  الشمالية 

 توسيع شريحة المزارعين المستفيدين
من تصنيع الكمبوست العضوي 




   جهاز جديد لتفتيت حصى الكلى والمسالك 
البولية في مستشفى »الملكة رانيا ل@طفال« 





 



 






  
   

   
   


   





   

  
    
   



   

    







  




   





   
   

  
 



   




  



  

 
   
  

   
 
   
  



   




  
 



   
   
  


  
  






   
   

   

  


 
   



 
    
   




   

   






  
   

 
 
  


  


   


   

  





   
   

   
   

  
   


   



 


   
    
   


   


   



   


 



   
   
   
  













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




» بترا« تحتفل بعيدها الخمسين: إعالم مهني يؤرخ 
لذاكرة الوطن 






   
    

    

    
    
   


      
     
    
    
 
     

    





      

    
    

     
    


    
 
    
    


  
     
     



    

    

     
   
    

    
 

      
     
      
   
    

   
     

     

    




    
  
 
    

    
     
    
    

     
   
    
     
    

    


   

     
    


 

      


      




    

     
  
    



   
    


  
    
    


    

    



  
      
   


    
     



  


    
    




 النواب يرفع توصيات جلسة الشباب للحكومة 

 الطراونة: المنطقة تحتاج لمشاريع
تطوير وليس تغذية الصراعات 

.. و يدين ا>عمال ا9رهابية
في ليبيا والصومال 



 ٥٫٥ آالف حالة سرطان جديدة و٣٦٪ منها تحت الخمسين 

 السفير الفرنسي: نسعى مع ا>ردن
تحقيق السالم الدائم 

 مليار دوالر أنفق على التدخين العام الماضي 

» ا>مانة« تستعد مبكرا للموسم المطري 
 سخط في »صحة بني كنانة« بسبب نقص الموظفين 
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 دراسة: عدم ا�قبال الشعبي على العمل الحزبي 
عقبة أمام تشكيل أغلبية أو ائتالفات برلمانية 






       
     
      



     

      
      

      



       


   



     

     
     
       
       
     
     



 
 
      
      
       




   
     
      




      

       


     
        
    





 


 
       
       
       
  
       
        
        
    
      




  
      
      
      
      
      


        




     
 





       



      
      

      

      


     

       
      
   



      
       





       
      





      
 
     
       

     


       
        

       
       


 

      
       


      

       





      
        
     



 الناصر وعرفة يؤديان اليمين 

 الجامعة الهاشمية تباشر إنتاج الماء
من الهواء 

 الصدفية تحرم ريم من ممارسة حياتها 
بشكل طبيعي 

 المواطن المفقود في تركيا
أصيب بحادث سير ويتلقى العالج 

 إصابة عشريني بعملية إنقاذ فتاة  اعتداء على ممرض في معان 
سقطت من منحدر في السلط 

 القبض على مطلوب في إربد 
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 أجواء صيفية اليوم وحارة غدا 













 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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 طالبا »توجيهي« يصممان تطبيق يكشف الزهايمر 
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  القضاة لخريجي »أردنية« العقبة: لتكونوا القدوة  
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 عشرات المستوطنين يقتحمون »ا�قصى« 
بحماية شرطة االحتالل 
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 يهود الفالشا يجددون احتجاجاتهم 
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r s a a i e  m o h m e d @ 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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I m a d  m a k a h l e h @ g m a i l  c o m




A h m a d  h @ y u  e d u  j o 
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 هاني إلى أبويل القبرصي 

 منتخب الناشئين لكرة القدم يستأنف 
تدريباته تأهب+ للتصفيات ا&سيوية 
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 ا;مير علي يطلق المشروع االجتماعي »الليجا« بالزعتري 
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 االحتراف يقلص قائمة »النشامى«.. 
والتدريبات متواصلة 



    

   


    

   
      



    


    

     
    
    
   

 

  

     




  
    
 
    
    




  
  
    

     
    
    
    

  


    

     
     


 



 االتحاد المغربي ينفي استقالة 
مدرب منتخب  الكرة
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 تواصل تصفيات الدورة الرياضية 
لـ تربية الجنوب 


 شلباية والقطب والخطيب يبلغون دور الـ ١٦ 




    


   
    
     



    
      

     


     


    
     
      
     

   
 


     
    
     






     



      
      

      
     
     



    
     



       


     
    
       
     


    



     
    
    




 أبو حماد: صالة رياضية جديدة في سحاب 
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 االتحاد يكثف الترتيبات للبطوالت القارية 

 توالي تساقط ا>رقام القياسية ..ونجم العبدالالت 
يسطع بـ »صيفية السباحة« 
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   الوحدات يوضح أسباب عدم ظهوره »عربي�« 

 »الكراتيه« إلى أوزبكستان للمشاركة 
في بطولة آسيا 

» منتخب ضاحية الدرك« يحصد الذهب 
في ماراثون حرمون الدولي 
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 منتخب كرة السلة يفرط بالفوز على اليابان 
بـ »وليام جونز« 





























 قائمة »شباب الكرة« تضم ٢٣ العب� استعداد? 
لـ معسكر تركيا 





  

     



   
     
      





   
     
   

  


    




   
 




    

    
     


    
    




   
    
    


     





   
 



    

    
 















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m












 













     


       
      

       




     




       
     



      



        







  
    

       









      


      


       
     



 
     
 
      
 

 
    
    

   
   
   
 
 

 

    
   
    
         

       

 





        


     
       

    





b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m
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»ا�يسيسكو« تعتمد قلعة عجلون بقائمة 
التراث في العالم ا�سالمي



١٢٫٧٪ نمو الصادرات ا$ردنية في النصف ا$ول

»صناعة عمان« تحذر من المنافسة غير العادلة 
بقطاع الطاقة المتجددة
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تعليمات إنترنت ا$شياء خالل شهر 
لترخيص شركات تقديم الخدمة
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