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الملك: فخور بإنجازات الشباب
والشابات الرياديين





      
     


   
       

   



    


    
     
     




   





٤٧ مليون دينار التمويل ا�جنبي للجمعيات 
والشركات غير الربحية العام الماضي



    

   


 


     





     
   



   
   
    

   




        
      

 



     
 

     
      




      





لجنة حكومية لدراسة ملف »الملكية«
وتحويل تقرير »النقل النيابية« للفساد
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مبيعات $ ترتفع ٨٫٧٪ في شباط وآذار
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إقرار نظام تعيين الوظائف القيادية
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 وفد نيابي يطالب الدول ا
سيوية دعم 
الوصاية الهاشمية  ومواقف الملك تجاه القدس

 ٧٦٣ أجنبيا يدرّسون في جامعات المملكة 
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 الملك يدعو للتنسيق بين الجهات المعنية لدعم 
»المصابين العسكريين« 

 الملك: ضرورة توفير الدعم لقطاع ريادة ا9عمال 



      


    



    
   

      

 

     

      


  

     

     
       

 

      
      
     
      
      
  

 

     

     
   
      


      
     
      

 




       
       


      
     

     








      

     


  



     
      
     
     
       


      
      
    

 

     
       
      




    

 

 الملك يقدر الدعم الكندي للمملكة 



     



     
     



   
     

      
     
    
     
      



  





 مجلس الوزراء يقر نظامB للتعيين على الوظائف القيادية 
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 رئيس الوزراء :»االقتصادي واالجتماعي« 
جزء مهم من عملية اتخاذ القرار والتوافقات 

 الحكومة توقع على الوثيقة المليونية للتصدي 
للمخدرات وعدم إطالق العيارات النارية 

 تشييع جثمان الكاتب طارق مصاروة 
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 ٤٧ مليون دينار تمويل أجنبي لـ ٢٧٠ جمعية
وشركة غير ربحية  العام الماضي
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 لجنة حكومية لدراسة ملف »الملكية اHردنية« وتحويل 
تقرير»النقل النيابية« لـ »النزاهة ومكافحة الفساد« 

 اتحاد المزارعين يطالب بالغاء ساحة التصدير في السوق المركزي 

» الضمان« في وضع مالي مريح ومظلتها تغطي ٦٤ ٪ 
من قوة العمل 
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 لقمة خبز تُدخل طفال مستشفيين 
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أبو السعود: الموازنة المائية 
شهر الصيف 
خالل أيام و كميات إضافية من الديسي للشمال 

   معرض فرنسي لتوعية الرأي العام بتحديات ندرة المياه 
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   توجه 4دماج خدمات الصحة النفسية 
في الرعاية ا
ولية 

»   الريف النيابية« تطالب بإعادة دراسة
كلف الترخيص للعاملين بالمقالع 
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 خالف معلمات في »خالدية المفرق« 
ينعكس سلبا على الطالبات 

 إزالة ٣٠ اعتداء على شارع رئيس 
في وادي العش 

 دعم سويسري 3طفال مغير السرحان 
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Christoph Roggli 

  



 أفران الطابون تُنعش تجارة الفحم في الكورة 

 بيوت قديمة في بصيرا.. مكرهة صحية وموئل للحيوانات 



      
    

   






    
    

   

     
      
     






     
    
    



     
    

     
    
    

    
    



   

 
    

     



    




    
    



    
   




    
      
    

   
  
     










     
      






  
   
      







    




    


     



     



     

     
    
    
    








       


     
     

 
     
      
     






    





     
 



    

    


     


     


    
    
     
    






    

    




    

    
     
    




    
   





     
   
    


    

     
    



    
  








    

    


     





   


     


    



   
    
    




 العاملون في $ يوقعون 
على الوثيقة المليونية 
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   حفريات مياه تُدمّر طريق مدرسة دير السعنة الثانوية للبنين 

   افتتاح مشروع الحصاد المائي في »جرش الثانوية« 



 المؤتمر الدولي للكلى.. غد. 
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   ا;مطار ا;خيرة أثرت إيجابا 
على المحاصيل في إربد 

   جلسة حوارية في الزرقاء لـ تعزيز 
مشاركة المرأة 
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 المخيمات الفلسطينية: نقف خلف الملك
في دعمه للقدس ورفضه للتوطين والوطن البديل 


   
    
   



  
    




     
    
   
    
    
    




     
    
     

    
    




    
   

   
    
     
  
    


     
  

   
     

      


     

    






    
    



    















       




        
     
       




 حوارة تؤكد التفافها خلف الملك ومواقفه الشجاعة 
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 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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 مدير ا�من العام: الشباب ا�ردني نموذج للتنمية المستدامة 

       
     


     
     
     
     
    
    

    

    
      

    

 
   

      
    




    
     
    
    
     
      
    


   
     

     

  
    
      
      

      

     

     


     

» مؤتة« تكرم أوائل طلبتها  




     


      
     
      

 
      








    

     
    


     
 

     







 توجه ماليزي لتدريس ا�دب الماالوي 
في »العلوم ا0سالمية« 





      


       
      
     



    

     
      

      
     
      



     
      


     
     

    




 »دينمو« مبادرة طالبية ل5عمال التطوعية  

 »العلوم التطبيقية« تنظم مؤتمر; حول أمن المعلومات 
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وزير اسرائيلي متطرف يقتحم المسجد ا�قصى


السودان.. صدام متوقع
بين المجلس العسكري والمعارضة
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   سريالنكا تالحق متهمين بارتكاب اعتداءات الفصح 

 موسكو مترددة حيال الرئيس ا#وكراني الجديد 
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  c o m
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 ا�عالن عن فعاليات مهرجان ليالي المسرح الحر ١٤ 

 أوبريت »زود ا�مجاد« يروي تاريخ ا�ردن 

 قمر الصفدي وفالح هاشم: الفن يربّي ا�جيال الجديدة على الجمال 
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 الكسبة يضمن ميدالية في بطولة آسيا للمالكمة 

 ا)مير فيصل يرعى حفل تخريج مبادرة 
قصي والبرنامج الوطني (عداد المدربين 
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 المومني يظفر بـ برونزية »قوى آسيا« 
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 الوحدات وا)هلي في دوري »المناصير« للمحترفين اليوم 

 سعد مدير< فني= لـ كرة شباب ا)ردن النسوية 


   


   


 

    
    







   
    

    










    



    
    

    
     



    
   
    
    
     



    



   
    

     
    










  

    
    


  
   

    


 

 »الطاولة« تودع كافة مسابقات
بطولة العالم بفوز وثالث خسائر جديدة 
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 فوزان وتعادل وأهداف بـ »كرة ا�ولى« 

 حجاوي يتوج بلقب بطولة ا!مارات للكارتنج 

 ا�سبوع ا�خير لدوري الناشئات 
ينطلق الخميس 
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» الجامعة« في صدارة بطولة االستقالل المدرسية 

 عمان ينفرد بصدارة مجموعته بـ يد الشباب 


  




      
     

    
    
 
   




    
    
    
   



   
    


    
    


    



   




     

    


  








 فوزان لـ القدسي وجوده في انطالق منافسات 
»تنسية عمان الدولية« 






       


       
     
      


       


       
      





  



    

      




     
      


  
      
     





    
      
     



       
      
      
      
 ––




   





       
  



      




 نادال يعتزم طي صفحة »مونتي كارلو «
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 العودات يحصل على درجة الدكتوراة 



      
      
      




      




      
      



 »ا!ولمبية« تقيم ورشة عمل حول 
مبادرة »حقق« 

 منتخب الجودو ينهي مشاركته في بطولة 
آسيا 







   


    

     
 


    

    
     
 

     



     

     
 





        
    
        
         
      





     
 
    

     
    


     

 



    

     
     


     
    
    
      

     


    
    
    

   
    





     




     





    


     




     

     



    
    



     


     

    
    
    
     
     






    
     
     

    

    






     






 





    
    
    






  
   
   


    


      
  



    

    



  
    

 











    
     
   







 العين يتطلع لتجاوز أسوأ بداية.. والهالل يبحث 
عن رد اعتباره أمام االستقالل 



 العقابي يُنهي الجولة الثانية من فورموال ٤ على منصات التتويج 

 االتحاد يعود بنقطة من طشقند 
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 اتحاد كرة القدم يكرم الحكام 
الدوليين اليوم 

 سحب قرعة الدوري النسوي لكرة القدم اليوم 
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