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الملك وولي العهد يشاركان بتشييع 
ا�ميرة دينا
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إرجاء إزالة مزارع في المخيبة

$
فرق للوقوف على واقع المدارس


ا�ردن ثاني1 في الوجهات السياحية
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»مشتركة نيابية« تبقي 
على التقاعد المبكر

 للمهن الخطرة






»التواصل االجتماعي«.. أزمة معايير
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   الملك وولي العهد يشاركان بتشييع ا
ميرة دينا 




    


    

    
  




   



    

   



     

 




   



     
 


    

   









    
   







   
   
  





   
   





  
  


   
   
   
    
  





 


   


   


    
   


 
   
   
  
    
   
   

    





    


  
   


   









 


   

   






   




  
  
   



   
   



   
    

   
   
   


   
    
   



   
     


   
    
   
   
   


   

   


  


   
   

 

   
    

  
   






 الملك يدعو لتكثيف الجهود لتحريك 
عملية السالم 

 الفايز: ا
ردن يواجه صعوبات اقتصادية 

 الرزاز: غياب الحل العادل للقضية 
الفلسطينية يغذي  العنف 

   الصفدي يؤكد أهمية الشراكة 
مع أميركا 

   القيسي: التحيز ا
ميركي Bسرائيل، 
يبعث على اBحباط 
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 مراقبون وأولياء أمور: تصعيد »المعلمين« يضر بالطلبة 
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   فرق للوقوف على واقع المدارس 

 »التربية النيابية« تؤكد أهمية دعم 
جامعة الحسين 

 ٥٥٠٠ طالب سوري في مدارس
 الزرقاء ا5ولى 
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 أول مركز لتدريس الفضاء
 في ا5ردن 




     
    


      

     
      
     


     


  





     
 
   

      
    

    

    






    



    
    


     

    
    

 


     
    



 



 
    


    







» اليرموك« تمنح قروضا لجميع الطلبة 
المتقدمين 






    

    

       


    
     
 



     
   



     

      



     
     
     




 احتجاج في الطفيلة لحصر خريجي 
»المساحة« بتخصصين  للتجسير 
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 »التواصل االجتماعي«.. أزمة معايير وأخالقيات 
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 من هو مروج الشائعة؟ 



     

 



      

   




     

     
      
   



       

      


     


      

      






     
      
 




 االفتاء: نشر الشائعة من الكبائر 
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 السيطرة على العقول! 
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  الحوار مطلوب مع ا7طفال درء3 للمفاسد 
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 ٧ آالف شكوى تلقتها »الجرائم 
االلكترونية« منذ بداية العام 




     
     




        
     




      


      


        




      
      
       


    
       




    
   
        




    





     







     





   
     

     


      

  
       
     





     
     
      
       
     







أشكال جديدة من الجرائم االلكترونية
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» مشتركة نيابية« تبقي على التقاعد المبكر للمهن الخطرة 
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 الضمان: للمشترك الحق بطلب استحقاق راتب العجز 

 منافسة شديدة في انتخابات نائب أمين عمان  




     
         
 
  



       
       
  
        



       
      
    
      
       


  
 
  
       



      
       
        
     
        


        
 
        

      
        
       






       





         
      









   

        


  
       



      
        


        
        
 





        


        
       








         




 مقابالت شخصية لتعبئة شواغر
٦٧٦ وظيفة قريبا 

» مجلس المفرق« يرجئ إقرار موازنته  

 الغرايبة: سقف الحرية هو القانون 
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 إرجاء إزالة مزارع في المخيبة لحين تصويب أوضاعها 
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 وزير ا(وقاف: دعم الشباب $قامة مشاريع
إنتاجية مدرة للدخل 

 إطالق الجولة ١٢ لحملة »بلدك بيتك «

 إنشاء تجمعات سكنية لذوي الدخول المتدنية والمتوسطة 






 
    

    
    

   
    
   

      


 


 



  





    

   

    
  






  

   
    
    
      


     
     


    
     


      

     
  






    
   

   




     




     
    

    





    
     



     


    
    
    






     



     
   
   

    




    
    
     
  
    
  




  
    
    



   




   



     
   








    


     


    
    


    
  



   
   


    



       


      



     


    

 





        
      

    
     



 دراسة شاملة للمراكز الصحية بالمحافظات 

 ورشة لرفع قدرات العاملين في مواجهة 
اسلحة الدمار الشامل 

 تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة ا(مراض 
غير السارية 

 عطاء لتوسعة مركز صحي كفريوبا 

 افتتاح المؤتمر السابع للحساسية والمناعة 
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المعايطة: الحد ا�دنى لمقاعد السيدات سيصل 
إلى ٢٥٪ في »ا�دارة المحلية« 



 قرارات تشغيل مجمع الكرك لم ترَ النور 

 مواطنون في إربد بال كهرباء رغم موافقة »الطاقة« 
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 شارع الشونة الشمالية المشارع.. حركة 
كثيفة بال كهرباء 

 ١٨٠٠ منزل جديد تدخل التنظيم في حوشا 

 ٢٥٠ ألف دينار لطرق في ا�غوار الشمالية 

 إغالق ٣ مقالع مخالفة في كفرنجة 




     
     





      
     
  





       
  
      



     



    



     
     
     

    


     
      
      

      
     



      
     







   


      
     
     


      

    


     

     
     
      
   


     

     
     
    





     
      
      






     
    
     
     



      






     

     





     

     


      
  





     


  













 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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 إطالق مشاريع ريادية في »ا�لمانية ا�ردنية« 




    
     



     

     
   
     

    





    


   

 
    

    




    
    
    
    
    


  

    

     
      
 




     

 




    
    





  
    

    
     

    
   


    
   

    
     

    

   

 


    
    


     




    









     


» منهاج«.. مبادرة ترفد ثقافة 
مهارات المتطوعين 



  



    





  

   


   





   

   


    




  

  



   
   






  





   
  


 







  
   


    







  
   





  
  



  
  


   





 تواصل مبادرة »لتزهو مدارسنا«  


    
    
    
   







     
     

  
    
    






  



    

    


  



     




     
    
   






   




     
    










      
    



   




  
    
  





    
    




   


    
     





      
 
    
    



 فريق المغامرين.. ذراع تطوعية 
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نبض الضفة يؤرق اقتراع أيلول






اصبع االتهام صوب تل أبيب
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 السودان على أعتاب »االنتقال المدني« 



 خان شيخون في قبضة الجيش السوري 
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m
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الزرقاء محرومة من المبادرات الثقافية

إطالق  مسابقة »لغتي هويتي« 

 مجموعة قصصية جديدة ل'ديب ضمرة 
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 »شباب الكرة« يستهل مشواره بـ »غرب آسيا« 
أمام فلسطين اليوم 



       


     



      

     






      



    
     
   

   



     
     

    


     

 
    




   
      


   
   










    

    
    




 
    

  







   



   


    
  

   
   


     



    
      

    


   
    
   

     



      
    





 المنتخب الوطني للسلة إلى للصين للمشاركة 
في بطولة أطلس 



 »المصارعة« يُعيد توزيع المناصب ويلتقي الالعبين 



 السائقون يتدربون على المسار اليوم 
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 معسكر مشترك لـ نجوم التايكواندو  
مع أبطال المنتخب الكرواتي اليوم 
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 ا�مير علي.. أول من قرع الجرس »والبصرة« تبقى شاهدة 

      
      
      

       
       
      
      






       
       

      




      
    



     
      








      


     

       

     
     
      
    


 


 


     
    





   
    
     

     
     
     




      







 
      
      
     


   
     
      
      
     
      








































     

   


     


 

      

   
      

     

 
     
     


   
     

     
     


 
     
    


     

     
     
     
    


     










 افتتاح المؤتمر العلمي الدولي »الرياضة والتنمية المستدامة« 
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 اختبارات بدنية لمنتخب النشامى تأهب� 
لـ تصفيات المونديال 

 تواصل برنامج »مهاراتي« في البترا 




  
     



   

    
    

      


    
       
      
      
    


     

    
 
       


 
  
      



     





     
      
    

      





 
   
    

  


     
    



 انطالق فعاليات دورة المدربين للمستوى 
الثاني بالشمال 



     
     
 


     



    


   
     
     
    
    
    











    
  



    


    



    
 
    
  

   
  



    

    


    
    

   
    
    



 

   

    
    
   



    
    
     
    
    
   






 المنتخب الوطني يواجه نظيره السوري 

 شباب الحسين ُيكمل عقد المتأهلين 
لـ قبل نهائي »كأس الطائرة« 



   

   
     
    

     



     




     



      



    
    
    


   
   
   






    

   



     





 







 إيقاف العداء الروسي باكولين مجددE بسبب المنشطات 
 



     
     
    
    
     
    
    
 

    
     
      
    

   
      
 

    

    


  

   









 
     
    



 
    
    
   

 




 الكينية أوبيري تشارك في سباقي ٥ اKف 

و١٠ اKف م 


     
      
      







        


  


    
     
      

     





   

     

  




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

 جوارديوال المدرب المفضل 
لـ روبن المعتزل 

 رونالدو يلمح لموعد االعتزال 
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 ريبيري ينضم لصفوف فيورنتينا ا�يطالي 

 مدرب ا�مارات يستدعي ٢٧ العب, استعداد* 
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