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الطراونة للحكومة: نريد رسالة جادة 
!سرائيل بأن السالم مهدد

توقع إعادة النظر بمساعدات 
الالجئين السوريين
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الملك يؤكد أهمية إدامة تطوير 
الدفاع المدني





    
     






    
    




  
  

    
    



     

      








 ا5مير الحسين 
يشارك متطوعين 
في صيانة ثانوية 
المفرق الصناعية 

















  


  



 




  


 
  
  



 المدارس الحكومية.. مشكالت 
قديمة تقرع الجرس 
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مجلس الوزراء: الحوادث ا5خيرة فردية 
وال تعكس قيم مجتمعنا ا5صيلة












 



خبراء: الحكومة مطالبة
بأال تستهين بالنقطة في ملف المياه
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 الملك: أهمية إدامة تطوير الدفاع المدني 


 



    


  
    

   
     

   
  

   

  




    




   

    
 
     



     

  
    
     


  


   

 الملك يبحث الشراكة االستراتيجية
مع المانيا 

 الصفدي وكرامب يستعرضان التطورات ا%قليمية 

 مدير الدرك: دور ريادي لقواتنا في السالم 

 بحث التعاون العسكري مع المانيا 




     
      








    

    




    
     
     







       

   
     
      
      

 

      

   

      

    

      

  
      
       
     
     

   
      
     
      

 
     

      
     
     
      







     
      
       

      



      


    
     


 
      

     


      





     

 





    
    




   



    

 

  



   المعايطة: مؤسسات خاصة تستغل التقاعد المبكر  

 »قانونية اAعيان« تناقش »المواصفات والمقاييس« 
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 توقع إعادة النظر بمساعدات »المفوضية« لالجئين السوريين 
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 مجلس الوزراء يؤكد على سيادة القانون  

  الطوالبة: تأخر النفقات بسبب الخصوم 



 الناصر: دراسة اعتماد عالوات الوظائف الصحفية 
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m

  

ال تراجع عن إغالق وهدم أقدم مسجد في الزرقاء 
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 القبض على سارقي محال منازل 

 إصابة طفلين إثر عبث بسالح ناري 

 ضبط معتد على الثرو ة الحرجية  
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 توضيح وتعقيب حول رد من ديوان 
الخدمة المدنية 

 متسولون يعتدون على حافلة 
لـ »التنمية االجتماعية« 

 امتحان مفاضلة لحملة شهادات 
عربية 

 أجواء صيفية اليوم وغدا 
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 الطراونة للحكومة: نريد رسالة جادة السرائيل بأن السالم مهدد
 





» ا+عيان« يقر »مكافحة الفساد« و»إلغاء موارد التكنولوجيا«  
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 المدارس الحكومية.. مشكالت تقرع الجرس 
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 العقبة.. توسع في إنشاء المدارس الخاصة 
على حساب »العامة« 



 جرش.. مشاريع تصطدم بعجز التنفيذ وغياب المخصصات 
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 المفرق.. اللجوء السوري

سبب تراجع  التعليم  
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 إربد..  نقص المدارس المهنية أربك الخطط المستقبلية للطلبة
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   الزرقاء.. طلبة يدرسون في كرفانات 




    
    
    





   
   
    


     
     




   
     

     
    
     
     



      




    








     




     
    




    
    
    
   





  


     



     



   
     


    
  
    
   



     
    

     


   
    
     




    
     
     
    





 



    
     

    




 
    
 
    
   



    
    


     






    


   
     


    
 
    




   



     
     
    





     





    
    





    

    


  
   
     
     

      





    

     




   الطفيلة.. مركزية القرارات عائق أمام 

حل مشكالت التعليم 
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 الكرك.. االكتظاظ الطالبي وا�بنية المستأجرة يربكان المشهد التربوي 


      


      

 


       
   
      
       



  



      
     
        
  



      
       
      
      
      


  

     
    
       
       



     
       
      
       
      
       

      
       


 
     



      
      

     
      
    
      

      



      


        

    
       
       


 




  




   



      

   

     

     
      
      
       


       
      


      

   
      
     
      
       













      
        
      



     


    

      


      
      

       
     
      

       
    


      

      
      


       
        

       
        



      
       
       



     
       
       




       
      


      
      

      
       
      


     
      
      



      


       
       
     
       




      
        
    


 
     

      






 السلط.. عوامل طاردة في المدارس  






       
      

     



      








      

       



      
   
 
     



      
    



        

     
       

   
      



      
       
  

      

        



       
       
       
      
       
      
      
       
    
    


      
      



       

       
      


     
      
       

       



       

      


      


       
      
      




      
    


   
      
      
     



   
    
  



        
      
       
       


     
      
      

      


      
        





      
      


     
       

 


  
        





 معان.. الطلبة ضحية نقص المعلمين 



     


        




       

       
       





     




      
   
       


  


       





      







    


       
     
     




      





   
     
      
      


       
        



 




       


       

 
      




      
     



      



     

     




      







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

 ا�مير الحسن: ضرورة نقل المواطن إلى حالة االنتاج 

الجبيهة..  لجنة للوقوف على أسباب انهيار جدار  

     
   


   
   
     

 
     

    


     
  
    
 


    






 

   
    



  

   


    



 

   







    


    


    

    

   

   
    

   

  
    

 







   
 

     


    



     
     
     


     
     


      
 
   


   
    



 
    
    






     









     




   ازدياد المشتركين اختياريا بـ »الضمان« 

 محطة الترخيص المتنقلة في ا�زرق اليوم 
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الدعوة ليوم »اشتباك مفتوح« بالضفة الجمعة المقبل


  عباس ينهي خدمات مستشاريه كافة

إسرائيل تخطط لعدوان واسع على غزة
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الجيش السوري يقطع طريق الرتل التركي في خان شيخون




 

      



   






       


  


      


   


       
       





    


      




     

      


     
     
     
      



   




       
      

 
     
      
       


      








      
 
 



      
    

    



      
     



       



 


 
      
  
      




       
        





     
      



   

     






      
      

    


        
 
      



  
       



       









        


       




       







 






        




       




       






    
       
      



 � طهران تحذر واشنطن من احتجاز ناقلتها مجدد


 
      
       

 
  
     


       


     


    
      


   

         
       



 
     
      




 
      
       
      





 
      


     
      


   




























    

    
"    


       

    



     





   

  


 








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


n a h l a 4 0 0 0 8 6 @ y a h o o  c o m



     

  
 
     

 
    
       

  
        
  

 
        
       
  

       
   
       
      

 

     
      
      
 
     
 



       

       
          
 
        

 
         
          
 

     
 
    

        



          
 









      

       
        

       
 





          

  

     
    



    







       
       
     
     
       







      
       
     












   
       
      
       

  



         
        


        
        


        



        






    


        
     


       
         






        
       
        
     


      









T a r e e f j o @ 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




 


   




      

  




      
       
   

     
      



       
       

      

        

  
       

      
      
       

       
        



  
  









R z a r e e r  @ h o t m a i l  c o m
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 ا�مير الحسين يشارك متطوعين في صيانة ثانوية المفرق الصناعية  



    






    
     










     



    




    

   
     


   

    
    






    
  
     



  
    




 الشاب طعامنة.. »من رحم المعاناة يولد ا�مل« 



     



     



    
     


   
 




     
 
   




     
 
      
 
     












    
     


    
 



     

     
     



     
     

 
   



     
     




    





    
   
      
    
    
   



     

 




    


   





     

     
   
    
    


    




     
     

  
    
   



» الزرقاء« تشارك في »ايراسموس«  
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 »أولمبي الكرة« يالقي نظيره القطري .. 
أيلول المقبل 

 ميخائيل ومعمر يشاركان في ورشة 
ا,تحاد ا)سيوي 

 »ا3كوامارينا« يحقق نتائج متقدمة 
في بطولة لبنان لـ القوارب الشراعية 



      




      
     






    
     



     

     
     
     
     
    







    




     
      




     
     


 
      
   
     
       

    

     

    



 


 

 مصر تفوز بكأس العالم لـ »يد الناشئين «
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 »النشامى« يواصل استعدادته لـ ماليزيا وتايبيه وباراجواي 

 ١٢ميدالية ملونة لمنتخب القوى بـ »غرب آسيا 
للناشئين والناشئات« 



    

     


    









     
     


    
      




     
     

    
      


    


    
   
  
    
     
  


     

 
    
    



 »شباب الكرة« ينهى تحضيراته لبطولة غرب آسيا  
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 شباب الحسين يُقصي عيرا ..  ووادي موسى يعبر مليح 



    

    
     

    


    
   


    



  
     
    


     
    







     


    
     
    
   





    

 

    


     
    

    
      


    
   



 
    



    



   

  
    
     

    



   

     
   

    
    
     






    

    


    
    
   
    
   
    





     
   

     
    



    
    
     
 




  
   
   





 منتخب البراعم ُيتوج بفضية 
»طاولة غرب آسيا« 

 مورينيو يبكي بسبب كرة القدم ! 









    

  


     




  

      


      
      

    
     
     
      
      





  
     
      






     
      


      

 
 

     

      
     

 




     





      

       
     


      




   
 

  











      
      



      


      




     
       



     
       
      


     
      
 



      


      
   










      


  

  
     
      
    

    
     
     

  



 إصدار تعليمات بطولة ا6ردن لسباقات السرعة 
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 كوتينيو إلى بايرن ميونيخ رسمي�.. وريبيري على رادار فيورنتينا 
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 ميدفيديف في نادي الخمسة االوائل للمرة ا�ولى..
 وأوساكا تحتفظ بالصدارة 
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 رين يرد الدين لـ سان جيرمان.. وأتلتيكو مدريد يهزم خيتافي 


       

       
      


      
      
      
      


      

  


      
       


       



    
      





      



      
       
      


       

      
     
       
     




       
      


 
   

 
  



  

       






      
     






       



       
 
     


  



      





        
     
      




      


     



       
     
   
       
      




      
    




      



  



     
      
    
      



      


      

















      






      
     



     

     








      
      


      

     
      



   
      

      
  
       




 بالوتيلي يعود  للدفاع عن ألوان بريشيا 
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