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الملك: القدس خط أحمر.. وشعبي كله معي


 









      
  
       
          
       










        
        


         
        









رئيس الوزراء: سنحاسب المقصرين





     
     


     

     







     
    
      



     




   


     




















   


   




   
 


انتخابات »المعلمين«: الفرقاء 
بألوان سياسية وهدف واحد متجدد
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 الملك: أعتز با�هل في الزرقاء وسعيد بوجودي بينكم أتابع أحوالكم واحتياجاتكم     
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الملك :مؤتمر »مبادرة لندن« بوابة اقتصادية تنموية
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 الملكة رانيا: دورنا أن نتكاتف ونقف مع كل
من يعمل على تطوير نفسه 



 دماء الشهداء لن تذهب هدر) وسيتم محاسبة 
المقصرين والقانون سيأخذ مجراه 





   
     



    




    









    
   



 
   

    


 
    
     
    
    

    

 

    

     
 

 
      
      
     



     
    

    

    



    
    





   
    
    

     
    

  

   




     
   
     
   

  



    
     
   


  
   


   


    

    
    
    
     

    
    
    




     
    
    
    
     




     
     
     


  
    


    




   




    



    
     


     

 
     
    
    
     
   


   

     

    




  




   




     


     

     

    




     

     
    



    

    




     
   

    

     


    
    
    


   
     





     

    

    




     
    

 
    
     





     
     
 
    
    
     

     
     


    



    

      

    
     

     







 مجلس الوزراء يقر النظام المعدل 
ل?بنية والتنظيم في عمان 

 الرزاز: الحكومة تحملت مسؤولياتها 
بفاجعة البحر الميت وسيول عمان 





     
     


     
    
  


   
     



    
   
   

    


 
    
    
 

  

   



 




     
    

 



     
     
  


  


      
    

     
    


     
    

    


     
    
     


 

    


    
     



    
    

    




 
    
     





 مراد يوعز بتوفير دورات لمتعطلين
عن العمل في الوسطية 

هل تستعيد البترا النظام النبطي 
للسيطرة على الفيضانات؟
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» النقباء« يبحث الخيارات أمام 
»تسويف الحكومة« لمصفوفة مطالبه 


المؤتمر النقابي ل'صالح.. الشهر القادم 

 »تواد« يدعو لسياسات اقتصادية واضحة 
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 التنمية السياسية: معايير دعم  االحزاب بعد الحاور معها

 الحجاحجة: قانون »الالمركزية« يحتاج إلى تعديالت 
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 الكرامة..ذاكرة البطولة 
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 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى »الكرامة« 
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 مباحثات أردنية هنغارية تتناول تعزيز العالقات ومستجدات المنطقة 






 إطالق حملة »نحو معان خالية من المخدرات والعيارات النارية« 




    
    
     
 




     

    


    

     

    




    

    

   
      









     
    

   



   


    
    


    
     
    


     
    

     
    
 




   




    


 
 
    
    



    




    
    

    
  


    


    

     


     
    





  


      
     


     
    



    
     


    

  

   

      


     

    
      
     
    

   

     

 

 

     
    
   
    
     

   

    

   




   


     


    

 



     
 

    
     


  
  


   

    



    
     

  

   
    

   
  

    

    
    
   
 
  

 
    

     
    


     
   
   


     




   
   
     
     

   
     
   

    

   

    
  

 
     

   



      
       

        
  



      

      
      
      


       
 

       
      
     


      
       
      
       
         




       
        
  
       
       
      
       




       

  
   





      
      
     



       
     

      










    

    

    
     

 
    
  

 
    
     
    



 
 


    
    
      
    


    
   
     

    

     
    

  

   

     
     
     

   
     

    

     




 

  
     
    

   

   
 
   
     




    



    
    

    
      
    
    


    

 الجراحة والمهن المساندة في غرف العمليات..مهن خطرة 


»آل البيت« ال تراجع عن قرارات بحق عميد ونائبه وقضائية بحق موظفة 
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   التلكؤ باتخاذ قرار حول مدرسة بيت يافا المتصدعة 
دفع أولياء أمور إلى االعتصام 

 نقص حاد با+ثريين المتخصصين في إربد 

 ا+مطار تحّسن فرص نجاة المحاصيل الحقلية
من الجفاف في الكرك 

 أجهزة لمستشفى معان بـ ٢٥٠ ألف دينار 
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 إعالن نتائج جائزة الحسن للتميّز العلمي 

   ا+ميرة سمية تطلق تقرير ا+مم المتحدة 
لتنمية  المياه 

 أوسمة فرنسية لضباط أردنيين 

 مؤتمر يبحث االرتقاء بالتعليم المهني.. اليوم 

 منح علوم الرياضة في »مؤتة« المستوى الذهبي 
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 غياب المحطات المطرية المتطورة في بصيرا 
يرهق عمل ا�رصاد والزراعة 
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» الصحة النيابية« تدعو #عادة النظر 

بمعدل القبالة 

 دورات تدريبية لتمكين أبناء الرويشد 

» سياحة النواب« تبحث مشاكل المطاعم 

 إطالق جمعية #عادة التدوير 

 إنشاء محطة للسماد العضوي في المفرق 
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 ناشطون: الترويج للسياحة عبر منصات التواصل واجب 

 إلزام أصحاب نتافات الدواجن بدير أبي سعيد بتوقيع كفاالت عدلية 
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» ا�شغال« ترد على كلفة استحداث مدرستين و$ توضح 
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ا�مم المتحدة تنشر ا�طلس ا�نساني ل�راضي الفلسطينية المحتلة



تحذير من اقتحامات واسعة ل�قصى في عيد »المساخر« اليوم
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a h m a d  h @ y u  e d u  j o




      

        
     

 



    
 
          

      
     
       
  
      
    
     

 
 
      
    
 
        
 
     

     
          
     


     
      
  
        
     
        
       

     
        
       
      
 
      

  
        
      
  
       
     
      
      

  



s a l a h j a r r a r @ h o t m a i l  c o m
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  يؤلمهميؤلمهم  
الفرح..الفرح..
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دار »كازا فيردي« للعجزة في ميالنو »أجمل أعمال« 
المؤلف الموسيقي ا�يطالي

تقرير ل-مم المتحدة يحذر من الشح المتزايد 
في المياه
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بريطانيا تعيد قطعة أثرية 
»ال تقدر بثمن« إلى العراق

مزاد على قطع فضائية بعد ٥٨ 
عاما على رحلة غاغارين

      



     
 








       


 

     

  






 
   



  



       
      





      

    
      





  
       



     


      
      




    




      






      
     



      



      



     


    




   
 
       





     



      



     
 
     


     
      


 

       





صيد العصافير في قبرص 
ينخفض
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أبوظبي تعلن تأسيس مجموعة عربية »للتعاون الفضائي«

      
      





    




 
      
      




  



     
    
      


       


 

      



     

     


       




      


 



    
   




     
   

     
  
     
  



         
     

     

     
     
      
      




  
      
     

    

      
  
    
    
    
       
     






    
     



     



        
       

     
     
    

      
   
    

     

     

 

     
     


     



       
     
  
      

      

      
       
       
 
      

      
      

     






        

   
     
     
  

 
     

      


 



       
      
  
 
     
 
        


 



      
     




 ا"م وطن..  ا"م وطن.. 











 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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» النقل العام«.. مشكالت ال حصر لها
وحلول في ا�دراج! 




      


       





      




إعادة ٣٨ عامًال مفصوًال إلى »الفوسفات«
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 أسهم بنكية تدفع مؤشر البورصة لتعديل مساره نحو االرتفاع 



أبو علي: النظام الضريبي ا.ردني حاكى الظروف 
االقتصادية للمواطن 

 إعادة ٣٨ عامالً مفصوالً إلى الفوسفات 




      

    


     

    
   
     
     




    
     
   
     


  
    


     



     


      





     
    
     

    
    


     
    
       


   
    
     

    



  
    

      




    




   


  




     

     
      


     




   

    
     
    



    


     
    
     





    
  




     
 
    






     
    


     



  
     

     


   
      
  


    
 
     


   

    



  
    
    
    

     



     
    

     




     
       







     
  




» صناعة إربد«: رفع رسوم الشهادات 
الصحية للعمالة يهدد الصناعة 

A٥٠ شهادة منشأ للتصدير شهري 
 في المفرق 
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» النقل العام«.. مشكالت ال حصر لها وحلول في ا�دراج! 
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 قعوار تبحث تعزيز الحوار مع سفراء 
دول مجموعة السبع 




   

   








    
  


   


  
  


 
    
   


  


    


   

    
   




 افتتاح الجناح ا�ردني ا�ول بمعرض 
البحرين الدوليّ 

»ا>حصاءات« تستقبل ممثلي منظمات دولية 



    
  
    
    
    


 

   
    







     
    

  
    
     
 





   
 
    
   


 

   
    
 

    
 


     





 



 



    


   

    






   






  

   
   

    
   

  


 يوم ا�م في صورة إحصائية 




   


    
     
     


    

     
    
   



     



 
    
   
    
 
  
     
    


    
    






   




      
 

      


    





    
    
    


     
     
 








 خصم ٢١٪ على تذاكر »الملكية« في يوم ا�م 
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 شابات متزوجات: »عليم ا	 ليطلقني« 





       
      



 
        




      
     

      
      


 




     
    
       








      

      
      
        
       





        
         

     



      
       
       

  
     

      
    
    







  


       
  
   
      





     
       
   
        


      




       

        


        



     





      

    




       



» عمان العربية« تحتفل بالكرامة وتستذكر 
بطوالت الجندي ا'ردني 
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» البلقاء« تؤهل ٥٠٠ مدرس وفق خطط »الشامل« الجديدة 

 الشاب الدبايبة يعرض »السياحة ا'ردنية« في فرنسا 



      
   
     




      
      

 
     

      
      



      
      
     
     
       


      
     
      





 




      





      


      
      

      
      




    
      


      
       







 




     
       




      
       

       


       
   



    
     
       







      
     








 



















» فارس الطبيعة«.. برنامج تعليمي يستهدف الطلبة 
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مبدعون يصوغون مباهج النص الكوني
 في عيد ا�م
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 ٢٫٢ ألف شقة مبيعة مستفيدة من ا�عفاء 
لشهر شباط 
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» النشامى«.. يراقب منافسيه ويترقب 




     

     
   


 

     
    
    



     
     
     
     
     


  
 
    
    
   
    




    



    

    

 

      


    

     
   
    
   

      
   
    
    


    

    
   

     
    

    









 »أولمبي الكرة« يواصل تدريباته والتعمري يلتحق 




     
     

    


      





    
     
    
 


    
   



   



     



 
    

    
     
     


 

 »ا*ردنية للسيارات« تصدر تعليمات 
الرالي الوطني 




   
    




    
      









     



    
    
































































    
 

 
   



    
   



 
   


   




    



    





   

     
  


 
    

    


    
      

    
    
     
   
    



 ا*ردن يستضيف بطولة غرب آسيا 
للناشئين لكرة القدم 
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 ا�رثوذكسي والرياضي والفحيص 

يضربون بقوة 

 رئيس نادي شباب العمرو يحتفظ بمنصبه 

 فتح باب التسجيل للبطولة الوطنية 
للخيول العربية 
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» كرة ا�رثوذكسي« يوقع مع العبات 
من المنتخب الوطني 



 المنتخب الوطني يستأنف استعداداته 
لـ »كأس ديفز« 
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 ١٤ ميدالية للدرك 
في »ا�ندية الدولية للكيك بوكسينج« 

 نادي حمادة يشارك في المؤتمر الدولي 
لرياضة المرأة 
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 سحم يواصل انتصاراته بـ »كرة الثالثة« 

 النصر يفوز على االستقالل بـ »كرة الناشئات« 



       

     




       

      
      
      

 



      





      
      
 







      









    

    




    
   

   
   

    

 

    
 

    
   



   

   

    
      
    
    
    
 
    



    
     
    
    
    

     
    

 

    
     





 فوزان بـ »كرة ا�ولى«.. وا�سبوع السادس 
يختتم اليوم 

 »ا�ردنية ومؤتة« في نهائي خماسي العاملين للكرة 


 





    
    
    







    
   





 المرشحون يمضون قدمJ بـ »فردي الرجال« 


   
  
    

    



     


    
    
     

     
    




     

     
    
    

     
    


   

    
    
    
    


   





     
     
   






   
   


    


     

    
    
    



» المدفعية« يظفر بلقب »المالكمة العسكرية« 
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 ريال مدريد يعثر على بديل فاران 

 كاسياس يمدد عقده مع بورتو حتى ٢٠٢٠ 









      



     
    


  
     
      



     

   




 







  
  



     




      
      





      
      
 
    

     



  
        



   

     



     


      

     
      
     






 تسورك واثق من بقاء رويس مع دورتموند 
حتى نهاية مسيرته 
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 هاردن يقود روكتس للفوز ويواصل كتابة التاريخ 

 سان جرمان يحتجز رابيو! 
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 هولندا الستعادة مكانتها.. وبلجيكا وكرواتيا للبناء على »المونديال« 


       

       



  
   
           


      
      
  





 
        









       

 






       
        
       
        
        
  


 
       
        

         
      
 



        
       


        
      
      




      




       
     



        





         
        
     
       
  





 بوجبا »سعيد« مع سولسكاير ويرغب بالبقاء 
في »يونايتد« 
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