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»الوزراء« يقر قانون استقالل القضاء



 
 
     



   


    








   




   
   
   
    



    



    
 







   
   



    





    


   

    





    

   
   
   






     




      
 



































  


  
    


   



 

الملك: ا%ردنيون أكثر من يفرحني ويمنحني الطاقة





















» الضمان« يطالب ١٦٢ متقاعد)
إعادة ٧٫٥ مليون دينار 
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الملك: معدن ا�ردن وا�ردنيين الحقيقي
يظهر في أصعب الظروف
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 غنيمات: سنقف بكل عزيمة في وجه ا�خطار 
التي تتعرض لها القدس 


    
     
    
     
  
    

     

   



    



   



     

  

  



    
    


    
   
  



    
     


   




   
  
   
    


  



   
    


    
    
   
    

   


 



   
    
   
   
    




     

 
     

    




    

  

    
   
   
   



   
    
    
  
    

    


















 العمل: االنتساب للمنظمات النقابية تطوعي 
والمشاركة النسائية متواضعة 



     
    
     







    
     
    


    
    
    


    
    
     
    
     

     

    

     
 


     




    
    

   
     







    

   





     
    
    


     
    
    
    


    




     
     


    


 



    





       

     


        
 


      
      



       


      

 
      


       
    
     
  


       
       
       









 البطاينة: تشغيل ذوي ا7عاقة يتطلب تغيير الصورة 
النمطية لدى أرباب العمل 
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 ا�غوار الجنوبية.. مناطق بعيدة عن المستشفى 
ومراكز تُغطى بطبيب واحد 

 مركز صحي مؤاب .. شامل باالسم والخدمات أولية 

 مجلس محافظة جرش يحمل الجهاز التنفيذي 
مسؤولية فشل المشاريع 




      

     


  
 


      
     
     
      


      


       
     


       



      


       
       

     


     


      


     
        
       


      
     
       



      
      



  

      




      
     
       
       


      
        
      





      
        
   

     


     
     
        






      


      
      
      
      
     
    


     
       
   


    

     
     





     

 





        
     
    
    




   
     

      


       
      






      
     
  
       




     

       



       



       





       
       
 
       

       




        





      

    



       






   

     
     
       
     



      



        


 ١٠ ماليين يورو لتوسعة طوارئ »التوتنجي« 
و»الرمثا« و»الرويشد« 

 فعاليات »أردن النخوة« تتواصل
في المحافظات 

 الفالحات يطالب باعتبار تخصص التغذية 
مهنة صحية 

 تدريب سيدات من الكورة على التصنيع 
الغذائي بالمنازل 





     


    
     
     
  



    

     
     



     
     

       




    




     

     

    


      
     
       
    






      
     




    
      

       
     
       


  
    
     








     

     






       
       
     


     
     

      
      








    
      
      





      
  
       
      



   
     



     

    
      

     


      


  


    




      

     












      
     

     

    
   
      
      



       

     






 ١٢ بئرا في بلدة محي والمياه مقطوعة 
عن ا�هالي 
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 امتحانات الشامل العملية..السبت 

   بحث التعاون العسكري مع النمسا 

   تعيينات وإحاالت الى التقاعد 
في الداخلية 

   مركز $ ينتدي حول »التنمية الزراعية« 
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 »الخدمة المدنية« يطلق دراسة واقع التخصصات 
المطلوبة والراكدة والمشبعة 
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   رصد الخسوف الجزئي للقمر 
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 إطالق حملة »فتبينوا« لمحاربة ا�شاعة 

 إنجاز مجمع عمان في إربد بكلفة ٨ ماليين
نهاية العام الحالي 
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 بحث التعاون ا,مني مع ا�نتربول 

 توقيف  ٨ أشخاص تورطوا بتزوير
أوراق رسمية 

 ضبط ٨٣ شخصا بحوزتهم ١٠٦ قطع سالح 
في أسبوع 

 القبض على المعتدي جنسيC على طفلتين 
في الزرقاء 



      
     
     
    
    


      


     




      





     
     

  
    




     


     
      
     


      
    
     






     




       
 




 
       



 

     
      
     





      


     
      


  
     


   

     

    

      
    


     

      
     





      

     


      
      




    
     


      
  

     


     
     
    



     







     
      







  
      


       
      
     
     
      

      
      
    
 





 رصد أول حالة تعشيش لطائر السبد النوبي في محمية فيفا 


    
    

  

  

      
    
     –   
    

  

  
     




   
    
    
   
     
    




   
     
     


 
     
 

    
    


    


     

   
     
   

 


    


   
 
     

     


    
     
    
     
    

  
     
    



     
    

     
     
  

 

 ٦٨٤ ألف دينار لدعم مشاريع بحثية 

 قرارات اعتمادية لتخصصات جامعية 
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   افتتاح معرض بنت بالدي 

   إغالق ٨ محطات تحلية مياه 
ومقهى وصالة أفراح في الزرقاء 

 السفير البريطاني: الصحافة ا+ردنية 
من ا+كثر حرية في المنطقة 

   افتقار طريق الحمة للسالمة المرورية وا7نارة 

   انخفاض على الحرارة اليوم 
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 ا+نقاض تُزنّر الكرك وتسيء لقيمتها 
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Cإخالء مجمع سكني في الرصيفة خوف   
من انهياره 

   ٦٧ الف دينار لتطوير مغارة برقش 
في المرحلة الثانية 
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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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 ا�عالن عن مبادرة المراكز الرقمية 
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 »اليرموك« توقد شعلتها احتفاء با�عياد الوطنية  
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القدس..
»الهدم« يتصاعد




    
     

     
       
      

 


     

      
     
     
     



   




     
       
     





    

     






     

     





      



     
     
   
    









     
      


 
      
    
     



     
      

    
       

 
      

 
 
       


    

    
   
    
     



     
 
      
     



     

    
       





    


      





إسرائيل.. جرائم »إبستين« 
تهدد مسيرة »باراك«

      



     
  
     


    



     

    






     
      
      




     
      
    
     





     
      
     
     


      

      

     
     



  
 
  
     



     



 
     





    


      
      


     
 


    
     
     



   


 
    
    


   
    



      



     
 
     
      


    
     
     
     



       


 




      
    

    



  


      



    







     

   
     




    
 –
    

      
     



      
    
     
 

    
  
    





 

      
 

    


     


     


 


    

     




    
     
    


     
     
     
   
 –

   
   
–
 
     
      

 


      
      
    
     

   















 













 












    

    
    




     

    
   
   
   
    



   



   






 


    
   
    
   
     

    

 
   

   

   
   
   

     
 

    
      
    

     



    
      
    



    
    


     
    
     
   
   


غرينبالت: بدون تسوية سياسية
ال قيمة للخطة االقتصادية
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المجلس العسكري و»التغيير« يوقعان االتفاق السياسي
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نص االتفاق السياسي  بين المجلس العسكري وقوى االحتجاج 
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d r f a i e z @ h o t m a i l  c o m


     
        


 
      
        
       
       

      



    


        
       
     
    
       
 
       
      


      

       



     
        

        

 

         

     
 
   
      
       
        




        
          
         
        
        





       


        

      
          
 
    



      



      

       

        
        
     


 
       


        
      

         
     









        



 
    
        






     
        


         
        


        
       
         

    
          


           
     

        






       


        
  
          








d f a i s a l 7 7 @ h o t 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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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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 فضيتان وبرونزية ل�ردن في افتتاح 
بطولة آسيا للجوجيتسو 


 خطاب يظفر ببرونزية »بارالمبية العالم« 

ل�ثقال 
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 فتح باب التسجيل لسباق الدرفت الرابع 



     
       





       

    


     
       
     


     
        

   
      
        


     
       
       
     




     

     




     








    

     
   

   
     
    


    
     
    
     
    
    









     


    









   

    
   


ROAR
    
   




     
     
    

   
    
      
     

     



   
    
   


   
    








 

 
    
  

     
    


 

     
    
    
    



    







 فيتال واثق من بلوغ الدور الحاسم في تصفيات المونديال 

 البطوالت ا;سيوية للتايكواندو تنطلق اليوم 
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AsiaCell
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 شلباية إلى قبل نهائي »تنسية عمان الدولية« 
والقطب  يتقدم 


 أندية المصارعة تطالب بتصويب 

أوضاع الهيئة العامة 

 اختتام بطولة »أردن النخوة« الكروية 
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 »كأس الرئيس« في ا3ردن.. فائدة فنية 
ودالالت سياحية 

 منتخب بناء ا3جسام يستعد لبطولة آسيا 



 هرب من المدرسة.. ونال لقب الشاطر 
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 »طائرة العودة« يصعد التحضيرات.. 
ويبحث عن محترفين 
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 »المريغة« ينتظر الحصول على مخصصاته المالية

للعام الماضي 




     
     


    

    
   
    


   
    

   
     

    








    
     

   
     
   

  


    
    

  
     

 

   


 

    
    
   




    

  



    
    


    

   

    
 
      
    
      
    


 



 

 


   



     
    
 

  
     


     


     
  
    
      


   

 


  





 السلط يتجه للتعاقد مع مدرب عربي لـ كرة اليد 
 شباب ا;ردن يباشر تدريباته ويعتمد جهازه 

 اختتام دورة حكام الكرة المستجدين 
لطلبة مؤتة 
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 الحبسي يترك حراسة مرمى الهالل 

 بروس مدرب� لنيوكاسل خلف� لـ بينيتيز 





      




      
      


     
     


     


   




     
      
      


 




     

     




     
     


      




       
     

     
     
     

 
    
   

  

      
    



 تعديل نظام نهائي دوري أبطال أفريقيا 
وكأس االتحاد 





     

     




      






     
     




      

     
       
      


     




     





     
      




     









    

    
    




    
     



     


   
     
    
    

  






      




     



    


    



    
   




  
 



      


  





    




     




    
   
    
   






     


    





 إقبال جزائري كبير على نهائي »ا4مم ا4فريقية« 

 جوارديوال يحذر سانيه.. ويترك لالعبيه 
اختيار القائد الجديد 
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 الفرنسي هالير ينتقل إلى وست هام 



    


 
     


   
      

   

   




    

  
     


     
    

  


    

     
     
     


    






   


   
    
    
    




  
     


    

   




 
    


 





 







        


 


       




 



      

  


       
 



    
















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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