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»النواب« يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه الدائمة 



غاريسيس: ا$ردن قدم أنموذج� إنساني� 
إزاء الالجئين 



     
     
    
     
   

 


  


    

     






      





     






   
    
   

    

     
 


     

   
    
     
   
     





قضية تزوير عقود الالعبين تتفاعل 
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 المعاني: توجه لتحسين رواتب المعلمين 
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الحكومة تستحدث ١٨ ألف فرصة عمل 
وتحقق ٢٥ التزام� مكتمًال




 







خبير بريطاني لحل مشكلة انهيار
جدار في السلط




  

     
 


    

 
 $   




   
   



 
   
  
  
 
  


    
    



 

   


   




   

   

   











































$

















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


 تنقالت في »الداخلية« 

 اتفاقية تنهي الجدل حول »أوتوبارك« إربد 

 تمديد انتداب أمين وزارة العدل  

 حظر خدمات »الضمان« عن المنشآت 
التي ال تُحدث بيانات ضباط ارتباطها 
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الحكومة تستحدث   ١٨ ألف فرصة عمل وتحقق 
٢٥ التزامA مكتمالً 



 خبير بريطاني لحل مشكلة انهيار جدار في السلط 
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 غنيمات تنعى الزميل نظمي أبو بكر 

 ١٢٠ مخالفة لدراجات نارية وحجز ٢٦ منها  
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» النواب« يحيل مشاريع قوانين إلى لجانه الدائمة 
ويرد »المحاكمات المدنية« 




      

     






 

      









      


       





   






      

      

      
    



 





     




      







  


    


     


      
      




     


 
      



      

       









     



     



      


   




 




       









    
  

  







   



   
 
   







 وزير التربية: توجه لتحسين رواتب المعلمين 
والعالوات قد تصل إلى ٢٠٠٪ 
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 أبنية الزرقاء القديمة.. انهيارات تحصد
مزيد� من ا�رواح 




  
      
 
    



     
     
     




     

    



    
 


    
    



     


     
       
    
      


     

     



 



     
    


     

    

      




    
     





  
   
   
     
    
     


     




     
      




    


   

     

    

     


    
      









 مختصون يوصون بطرح مادة جامعية ومدرسية
عن »العنف القائم على الجندر« 

»ا�مانة«: إزالة مخالفات ا�بنية و االعتداء على ا�رصفة






    
    
   
    





    
     
     
    


  
     
    



    
   
   
   


    
    



     
 



    


    
   
     
    
    

    



     

     
    



    

    





     

     

     

    
    





     
     
    



     



   






   



    
    

   
     
    

 



      
      
     
    
     
     




  $   
     
    

    
    
     
     



    
 
    
     

    
    
  
    
     
  
     

   

 
     
    






    

    


    
     


  

    







 المجالي: $ لها دور في تشكيل الرأي 

العام وتستقطب الكفاءات 
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 حدائق الملك عبدا� نموذج ترفيهي يرتاده 
٣٨٤ ألف عائلة 

 الصفدي يؤكد صالبة الشراكة مع ا)مم المتحدة
لتكريس السالم ا8قليمي ومواجهة تحدي اللجوء 









   


    

    


  


  


    
  
    
    
     
   



 
     



    
    
  
    
    

    

    
   



    
    
    
  
     
  


    
    


   

    

     

    



    
    

    
    
  



    


 








   


    
   





    
    




     
     

     



   

   








   
    




 
    
    


    




    
   


   
   






    




    



    
    
    





    


     

     
    
     




 






   
    




 
    
    
    
   
   
   
    
    
   


    

  
   

    
   




    

    




   


    
     




    


     
    
    
     

    


    
  

    



     


    
     
     
 




    


     
  
     

    
    



   



    
    
     

      




     

     
    

      
    
    
     



 بلدية المفرق و»آل البيت«.. تشاركية للتغلب 
على التحديات 

موت  مئات ا)شجار الحرجية في بصيرا 

 ابن يقتل والدته 

..و امرأة تقتل صديقتها  
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العليا ا�سرائيلية ترفض تجميد قرارات الهدم
الجماعية شرقي القدس
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لندن: ندرس »مجموعة خيارات« للرد على إيران 





 


       
        
        


         
"
       





        



       

 
       
        
       



      




     
         —


       

     



   




       


       


  
        
       
       



 
         

        
        


    




     
       

        





    

   


    
       
       







         
         



        
        


         
      
       

        
        


       




      


 



      
       


       
        







       

 
       

        




































       
  
      

     
        

   
       
       
       
 

  


            


      


   



    
        

       
 

    
        
  
     

 


 وفاة سوداني تعرض للتعذيب خالل احتجازه  
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t a y e l d a m i n 7 4 @ g m a i l  c o m
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 مبادرة لتعليم أطفال القرى علوم الروبوت 
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 افتتاح معسكر »التماسك االجتماعي« 
في الجيزة 




    
       




     
      


     
   


      
     



     
     



» التطبيقية« تخرّج فوج+ من طلبتها 
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 منصة شبابية تحصد المركز ا2ول
في »طومسون للصحافة« 

 الداعية النابلسي يحاضر بطلبة »اليرموك« 



      
       
    


      

     



 



     


       
      
     

  




       
 
     


       
   
      

      
 

     



      
     
   


     

     


     


  
      
     


      
      







     



      

  
  
 


        
      

     


       
     


       


       
       

 


      
  


       
      


 


      
      
      

  



      




     
      
    
      
    


     
     
 



    
     
    



 
    

    

































 

أيمن المجالي




راكان السعايدة
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البريطانيون يتعرفون على رئيس وزرائهم 
الجديد.. الثالثاء
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 السقاف: ارتفاع موجودات »صندوق 
الضمان« إلى ١٠٫٧ مليار دينار 




امسيح يحذر من المضاربة بالذهب

توقع تثبيت أسعار المحروقات نهاية الشهر
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مصانع ا8لبان تبيع بسعر موحد 
والكلف تظهر تفاوت;
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USAIDBEST

بدء التحضيرات لمهرجان المفرق الدولي ا8ول للتسوق
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   ١٢ نافذة جديدة لتأشيرات الدخول  في »علياء الدولي«
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» المحامين«: مستعدون للحبس جراء عدم االلتزام 
بنظام الفوترة 

 بدء التحضيرات لمهرجان المفرق الدولي ا#ول 

 اتفاقية .طالق ممشى عمان التراثي 
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 ١٫٠٩ مليار دينار احتياطيات »المركزي« 
من الذهب بحزيران 

 إطالق مشروع دعم سبل العيش من 
خالل تنمية التراث الثقافي في ا#ردن 
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   ١٢ نافذة جديدة لتأشيرات الدخول  

في »علياء الدولي«
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 مصانع ا�لبان تبيع بسعر موحد والكلف تظهر تفاوت� 
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 إغالق محالت في معان بسبب ا�وضاع االقتصادية 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الصعود وتحسن في التداول 

 المؤشر يشهد ارتفاع- بنسبة ٠٫١٦٪ خالل ا$سبوع 
ويبقى منخفض- على أساس سنوي 
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 ٣٢٠ مليون دينار حجم االستثمار في »الوطنية العقارية« 


     

      
    
     




    
   
     
    
   


     




      





     



      





     
    
     
    


     
    


    

    

      

     
    
     
     
      
     
    
    

      
     
 
     
   
      





    


   

      

   



    
     
   
    

 
  
    

      
     


       
     
    
   

    
     
     

      
     
     
    
    
     


     
    
     


     





     

   
      





     








  
     
 
     

     

 
     

     
     



     

      
    
    



      



    





     
    
    


    
     
 



 السقاف: ارتفاع موجودات »صندوق 
الضمان« إلى ١٠٫٧ مليار دينار 



















امسيح يحذر من المضاربة بالذهب 
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افتتاح مهرجان الشعر العربي في جرش بمشاركة عربية 

 الخطيب:   أهمية كبيرة في التراث العربي لـ »أدب الرحالت«

 تواصل فعاليات سمبوزيوم »غيم على العالوك« في الزرقاء 

 قراءة في كتاب »العقل والمنهج في الثورة العلمية الكبرى« 
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جاهدة وهبه وماجدة داغر: »جرش وأنت مليحة سطعت 
على جيد الزمان« 

 إطالق مهرجان جرش السينمائي ا&ول بمشاركة 
نجوم أردنيين وعرب 

 

نانسي عجرم: أغنيات بنكهة الطفولة والبراءة 
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 صوبر: ملتزمون بالقانون لحفظ الحقوق 
ولن نسمح بالتزوير 





 النعيمات: ضرورة إنشاء مضمار لتعزيز مسيرة 
»القوى« في الجنوب 
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 بسيسة تضيف ذهبية ثانية ل,ردن 
في الدوري ا7سيوي للمبارزة 

» النشامى« يواصل تدريباته في معسكر تركيا 



 



    

      
     






 













     

      


      
     


       

      


     




     
      
     
     



       
       
       



     


      

      









 »الكراتيه« ينهي مشاركته في بطولة آسيا 
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 »آيلة« واتحاد الجولف يجددان شراكتهما 
االستراتيجية 






     
 






     


    
     

       
     


     
     
     
    

     
    
     


    
       

    






     


      
    




      
     




     

     
     




     
     





     

 






 



    


    
   








 


   



    








   


   



    
 
    


   
   

 

    

   
   



     
    

     



     




 


   


     
    



     




     





     
  

   


     
 

   
   


     
   
   
    


     

  



      

   



      





     




     
   
   




     
   
   


     







      

   


      





    




     





     


     






 المشاركة ا#ردنية تبدأ مشوارها 

بـ ٣٧ ميدالية ملونة 

 موريتانيا والصومال تنضمان للجنة إنقاذ 
»العربي للصحافة الرياضية« 



  





 
    
    

   



    
   
   




   
   
    

    





    
   

 




   

   


   
     

   
  



   
   


    
    
   


 
  

    



     

    



    
   



   

   


  

    




     
   
   
    

   
   




    
     
    


   



 
  

    
   


    
    






 المنتخبات الوطنية تتوغل في »منجم« 

الميداليات 
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 شباب ا�ردن يلتحق بصدارة 
»كرة المحترفات« 

 افتتاح نادي سكواد ١٩ للرياضات القتالية 



    

     
       

   
     

     

      
    

    
      

    
       
     
      

 







     






     
       


   
    


      
      
   
  


     


     
 



 »مؤتة« تستضيف المؤتمر العلمي الدولي لعلوم 
الرياضة اليوم 





   
   



 




   
  







  

 

   



  
  

  


   

  
  


  

   
  


   
  

  
 





    
   
   
  
   
   



    
   


     






   

   



    




 عبيدات مراقب2 فني2 في »آسيوية شابات اليد« 

 إدارات جديدة �ندية المفرق وحمادة وديونز 
وشقير والمستقبل 
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 خميس والدبس والشطرات يتنافسون 
على رئاسة نادي البقعة 

 انطالق بطولة »عين كارم« الثانية 
لخماسي الكرة 
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» ريد ُبل كار بارك درفت« منتصف 
آب المقبل 

 الداغستاني رابعة في »فروسية«
 فالكنزفارد الدولية 

 »كروية« الصندوق الهاشمي للبادية 
الجنوبية الخميس 



      
 


       

     
     
     


     

 
     



     
     
     



    


    


 
     
       
       
       

      
     
     

     
     




     



     

      
      



     
     



     
      
    








    
     





     

     


      

    


     

     










    
     

   
     

  


  
    
     



    
      
    
     


    




     

 


    

     

     





    


    
 

    
   
   

     


    






    
 
    
    


  

 
    

      

    

   


    

   
   

  

    


    
    
      


    



    


 


    

    

  





 رقم قياسي لـ بيتي.. ولقب رابع لـ سون 

 زيدان: الريال يريد رحيل بيل! 


    

    




     


   


     
     


    






     

     
   

    





    


      
    




    
    




  
     


    


 
     
     



     













   
 
    

    
     




   
  






 تقارير: صالح يطلب مبلغ< ضخم< مقابل االنتقال إلى إسبانيا 
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 بايرن ميونيخ يتغلب على ريال مدريد.. وكاين يسقط يوفنتوس 


      

       
     
      
     







     
    
       



   
       
 






      
 



   
      






     
      
    
       




      
      







      

      






      
       
      
      
    
   


        


      
       

        




    
       





      






 رونار يعلن رحيله عن تدريب 
المنتخب المغربي 




       

      
       


       
    
  



      

       





      

     
       




     
      
       
       


    

        
       
       





       
       
     









 تريزيجيه على أبواب أستون فيال 
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 يونايتد يرفض عرض إنتر لضم لوكاكو 




     
 





     




  


     
       
      



       

  


      

      




 ميسي يعتذر التحاد أميركا الجنوبية 



      
    
      




     
      
      
  
      


     
      









    
     

      






     



 رونالدينيو يقترب من اللعب مجدد%! 



     
     
      




     
      



      




   
      



     
     

     
     


     
      



      
      



       
   









 المالكم »العجوز« باكياو  يدخل التاريخ! 




    
  
    



    


   


    "





      
     
    

    
    


  


    
   
      
    

"


    
     











     
    



    
      

    
     









 »كاف« يعلن التشكيلة المثالية لكأس 
ا8مم ا8فريقية 

  



    
    
    


  


   

    
    
   
    
     
    

 

    
 
   
   



 





 





  
    


   




  





 فرايزر تتفوق في ١٠٠م.. وغزال أعلى من برشم 
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 عكا مدينة عجز الغزاة عن طمس معالمها 
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نيويورك ما زالت تغوي موسيقيي الجاز رغم العقبات المالية

توم كروز يقّدم الشريط الترويجي لتتّمة »توب غان«

       
        





      
      
       


  


       


      
      






    

     



       
       
      


     



  
      


     
 

    





       
      


     
       
     


      

      
 
      
     


 
     






      

    




       
        
       


       
     






   
    
       



       

 
 

  

      

        






       
       








موجة حر أسفرت عن ثالثة وفيات في الواليات المتحدة
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m




 المجالي..  التفاؤل في أوقات الشّدة
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ثالثة رواد إلى محطة الفضاء الدولية تزامنا
مع الذكرى الخمسين لـ »أبولو ١١« 
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علماء يدعون إلى االعتراف بالبدانة مرضا مزمنا!
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البنك وصندوق النقد الدوليان يسعيان
إلى التجديد بعد ٧٥ عام& على تأسيسهما

الشرطة البرازلية تغلق مصنع& .نتاج 
نسخات مزورة من فيراري والمبورغيني
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