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الدارسون في الخارج يناشدون
»التعليم العالي« خفض مدة ا�قامة



»ا&مانة« تنهي خدمات اللوزي
وتعّين الملكاوي مدير) للمدينة

 


    
    




    


   

    


   
   

     

     










    





   

    


    

   




الملك يؤكد أهمية دعم العمل العربي المشترك




اللجنة الفنية لدراسة »المحايدة وا&مانة« 

تجتمع.. اليوم
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 توجه لتوزيع بند »فرق أسعار المحروقات« بفاتورة 
الكهرباء على الشرائح 
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تصاعد أزمة »باب الرحمة«
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 »حقوق ا�نسان« يطالب بآلية دولية 
توفر الحماية ل�قليات في الدول الغربية 

 الملك يعزي بوفاة الرئيس الموريتاني ا'سبق 

 نظام لالئمة يحدد رتبا ويراعي 
خصوصية الدوام 

 حملة تسفر عن شمول ٦١٢٠ عامًال 
وافدC بـ »الضمان« 




     

    
    
    




    
    

    


    







    

   
    


      
    
   

   


 
     

 
     


      



   


    
    







      
    

   
      
    
    
  

 




     
 
     
    



 
    


    

     
 
    
     
    

    

     
    







     

   
     


    
 
    
    
     

 
  

    
   

     

    
     
 
 
     

   

     





 الملك يشدد على أهمية دعم العمل العربي المشترك 

 الملك: ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني ا�سرائيلي 

وزير الخارجية  ونظيره الصيني يبحثان حل ا'زمة 
السورية ومخرجات بروكسل 
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 الصفدي يبحث مستجدات المنطقة مع وفد أميركي 





     
     
     
    





    
 


  

    


     

    
    



  




     
    




    
    




     







 »الخارجية« تطلب وضعها بصورة التحقيقات النيوزلندية 
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 »النواب« يستنكر جريمة نيوزلندا.. ويعقد جلسة خاصة 
للقدس اليوم 






»الخدمات النيابية«: »ا�تمتة« بداية 
إيجابية *نهاء الفساد االداري 
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 الدارسون في الخارج يناشدون »التعليم العالي« 
خفض مدة ا�قامة 

 

     
      
      
   
      


     
      
     
      

     

       





      
      
     
  
      






 



    
      
     

      
     
       
     
     


      
      



      
   

     







     




       

    
     
     
     
      


     
      



      
     
      

     
     

   
    






      
     

    


      
    

      
     




     

    



 رئيس اتحاد مزارعي المفرق: صندوق المخاطر صوري 
والمحافظة لم تستفد منه 




      
      
    


     





     

      
     
      
    





      
  
     

     
     

   





     








     
     



 المجالي رئيًسا التحاد 
مزارعي الكرك 
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 »تعليمات التوجيهي« تسمح للمستنفدين من 
شتوية ٢٠٠٥ إلى ٢٠١٩ التقدم للصيفية المقبلة 
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 االئتالفات الحزبية بين المصالح الوقتية 
وفقدان البرامج المشتركة 



    
    
     

   







    


   




    
    
   

     

     
   



     

    
   
      
    
    
    

    
     
   
    




    
   
   
    

   
    


     


     

     






     


   






    




 ٥ آالف دونم في »آل البيت« قابلة لالستثمار 

 خمسة معلمين يفوزون بالتزكية 

 ٥٠٠ فرصة عمل لفتيات بمصنع ألبسة في الحسا 
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» المدورة - معان« حاصد ا�رواح..
والتأهيل لم يرَ النور 



 موقف مركز تسوق في بصيرا يقع على سفح واد سحيق 

 عطاء ;نهاء معاناة المنفذ الوحيد لمحمية البترا 
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 تحويل السير المتجه إلى دير أبي سعيد ومباشرة الصيانة 
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 ا�ميرة سناء ترعى حفال للعون ا�نساني 



 

      





   
     

     
      



»الواله« يفيض للمرة الرابعة.. والهطول المطري 
يمد السدود بـ ٨ ماليين م٣



    

     

    

    
     



    


     





      
    
    

    
  
     


   
      
     
  
     
  

    






     
    
   



     
     
      
   
    

    
     




 مياه الكورة تحمّل منطقة جفين كلفة نقل خط رئيس 






  
     


     



    

    


 

   

     
     
     
   
     
    
 








     


    

    

 

    
      


   

    


    
     











 ا�مطار تداهم مستشفى النديم بسبب
بطء أعمال التوسعة 



      
     
      
     


     
     

     





  
     





» مياهنا« توقف مصادر مائية في عمان 
والزرقاء بسبب العكورة 
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أزمة »باب الرحمة« تتصاعد بعد قرار االحتالل إغالقه
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ا�وجه المتعددة ل�رهاب »ا�بيض«
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 نماذج سينمائية في الصاالت المحلية..  طروحات 
إنسانية وأساليب جمالية جريئة

شاعران  في »رابطة الكتاب« يستعيدان شتات الروح 

 »العاشق« أوبريت يحيي ذكرى الشاعر درويش  
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 المرحلة النهائية لـ »سلة الناشئات«
 تنطلق اليوم 

 »كرة الناشئين« يلتقي الجزيرة ودي� اليوم 
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 لجنة االستئناف تناقش كتاب الفيصلي 

حول عقوبات »التأديبية« 


   

    
     



     

 
     
     
    
   




     
     


    
     
   


     

      



      
 
     



     

     
     
  
     


     
     

    
  
  

 



   

      
    


   
     
    
    




    



   


  

 

     
    
     


    




   
    



 

    
   
    




   



    
    
    
     



   

   


    

      





 »النشامى« يباشر تدريباته بصفوف مكتملة 
لـ »دولية الصداقة« 

 شباب ا=ردن يواصل صدارته لـ »كرة تـ ١٩« 


    
  

    




     


    

    




    
   


    



     
    







 عناوين بارزة 
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 »شباب ا=ردن« يبرم العقود االحترافية
لـ »كرة النسوي« 
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 (٩) ميداليات جديدة ل�ردن في ا	ولمبياد 
الخاص العالمي 

 تحديد مواعيد مباريات مؤجلة بـ »كرة القدم« 

 انطالق دورة المدربين ا/سيوية للمستوى ا	ول 
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 انتخابات الوحدات ١٩ نيسان 
وباب الترشح مفتوح 



      
 


     
     

    
   
     

   
      

    
 



     
     
    
     
    



  

     
      

    

     

     
 
     

     
     
   
     
    
     
      
    


   

    


    


     
      



   
      


   






    

   
      









   
    
     



    
  
  

   



    


 
    
 

  




    
     
    




     

  
     
     





    
      

     
  
    



    




   

    
     




    



    







  

     
     

     
    




    
    






 السالمي يكشف لـ $  خفايا وأسرار تجربته مع ذات راس 


 منتخبات العراق والسعودية وسورية تتأهل لنهائيات 

القارة 

 ا	سبوع الثالث بـ »كرة الثالثة«.. اليوم 
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 ليفربول يتصدر مستغالً غياب الـ سيتي.. ويوفنتوس يسقط بحضور جنوى 
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 الهالل السعودي يجتاز ا�هلي في »البطولة 

العربية« 

 بوتاس يتفوق على هاميلتون 
في »جائزة أستراليا« للفورموال واحد 




     
      

    
   


     

   

      
      

 
     
     

     
     

     
    
      




     
    
     

   
  
     
 


     

   
      
     
     

 
   

    
      

    



     
     
    
   
     


     
      


     
     
      
 

 

      
     

  

 برايتون يكمل عقد نصف نهائي كأس إنجلترا 


    
   
 
      
 

      
 

    
 

     
    
     
     
      
     

 

    
    

     








    


    

  

   

    
    

  
       
     
    
     
   

   

    
 
  
   
   

  

    


     
     
    

 
      

     

    


    
     

     

    


     
     
    
    
 

    



 أنباء عن صفقة تبادلية بين بيل وهازارد 



     







    
 



    
     

     



 منتخب عُمان يتأهل لمونديال الكرة الشاطئية 



 ووريرز يضمن المشاركة في الـ »بالي أوف« 
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 أغذية وأعشاب طريقك للتوقف عن التدخين  أغذية وأعشاب طريقك للتوقف عن التدخين 














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


m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



 فهيد: الفساد ا�داري أزمتنا ا�ولى 
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