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 ا�ردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه الالجئين 

بحث »المسارات المهنية« وزيادة رواتب النقابيين.. اليوم







     



      

    
     
      


       




     
     
       
     
     
      



       
 
       



   
       
  
     

      





      
       
      



 
        

      
     
      

       


      





      
      
      


       
     

      
      
 

  

        
       
 



       
        

  



انفلونزا (H1N1) موسمية وال خطر منها
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»قانونية النواب« توصي بمنح إذن محاكمة
الوزيرين السابقين هلسة والشخشير
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تصرف »بطولي« �ميركية من أصول أردنية
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 بعد سلسلة اعتصامات.. إغالق
مكب نفايات الرصيفة 

» الصحة«: عدد مصابي ا�يدز 
التراكمي ٤٠٦ حاالت 

 ربط دور الحماية االجتماعية بنطام 
أتمتة إلكتروني للتعامل مع العنف ا3سري 

 مبادرة »يال هايكنج« تسهم بتنشيط السياحة في عجلون 








    

  
   
   

   
    

    

 
    
   
     
    
    
     
   


    
     





   




    

   
    

     

   
    
    
    
    
     


   

 

   


     


    

     


    
     

 

     





     
     
    
    

 

      
     




    






    
    


  



  

      
     







     


    
   


   
   
    



 



   
 
  


   





   


  




    

    



     

    


   
    







   


 
   
 
  




 محافظ عجلون يؤكد أهمية التركيز على قضايا البيئة 
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 فقراء الشتاء يبحثون عن الدفء في عيون ا3غنياء 
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 لجنة الختيار رئيس للجامعة الهاشمية
خلف� للدكتور بني هاني 

منتدون  يستعرضون تضحيات الهاشميين 
*جل الوطن وقضايا ا*مة 



     






     
  
 



 



      

      



      
     
     



     



     
    
   
     



     
     
    

    
     



     

     
    

     
     






    
     



     
     

    
     
     




     
      

     
    





      


   
    



      
     
  

     



   
      
      
     

 


     



     

     
     

     



      
     

    

     




    

      





» الصحة«: انفلونزا (H1N1) موسمية.. وال خطر منها 

 ا*ميرة بسمة تشيد باالنجازات الريادية للمرأة 
والشباب في وادي ا*ردن 
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 قرارات متناقضة تعطل مشروع المتنزه السياحي بالمزار الشمالي 
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 ٤٠٠ مواطن يعانون نقص بخدمات الصحة 
والمواصالت في معان 

 كريشان يؤكد أهمية العمل ضمن ضوابط النظام 
ا1ساسي التحاد الجمعيات 



     
      





     
     



   

    
  


    



     


 

     
    
    



       
    

     



    





     
     
   

     
     
    


     





 
     
     
     





 





     
     

   





     
     



 







    
    



    
    


  


    
    


   
     


    
   

   

    

    





     
      

     

    

  


     




    
   

   

   

    


     

   

   
    



   
    
    

   
    
   


  
     


    


     

    



 إطالق مبادرة لدعم صناعة
زيت الزيتون في المملكة 

 إطالق مختبر التسريع ا@نمائي 
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 الجنائية الدولية: االستيطان ا	سرائيلي 
يرقى لمستوى جرائم الحرب 



 االحتالل يقمع مسيرة العودة شرق غزة 



 شبح »االنهيار االقتصادي« يطل على لبنان 



    



      




     


     





    

    
      

 


      




    
    
      
    
    


 


     
    


    








  





   
    
     





    
  


     

    



    
    
     

 

    

 

     
 

   
     

     



     
   
   
      
    
 



 
     
     

 

    



     
      
      
     


     
    

    
    






     
   
     
    
   
    

    



    
     
     
      
      
   



     
    



     



    
    
     
    


       
     
     

      
 

      

 

     



     









    


   
  


    



















  















   

     

    



    



    



      

      
     
    

    







 العنصرية والفاشية تنتشر في صفوف جيش االحتالل 
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أخالقيات العصر السائل

لماذا يجب أن يموت المؤّلف؟
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عاِمْلِني على أنني ساعة مطبخ

ـِـْرنا وحيَدين س

امرأة تفيض على العابرين
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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t a r e e f j o @ y a h o o  c o m
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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A  a l t a h e r @ a s u  e d u  j o
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 ٥ صفقات مالية ومؤشر بورصة عمان يفقد ٣ نقاط 


        



       








      
       




       
 
    





       


       



       

      



       






       
       
       
       
       

       
       
       
      
        



 بورصة عمان .. ١٫٤٣ مليار دينار التداول 
و٦٢ صفقة مالية في ٢٢٧ جلسة 

    
      



 
    
    




      




  

     
    








     
    
  



      
      
     



    
    


   
    
     


   




   


 
     

    


















» طريق الحرير« الرابع يبدأ اليوم 
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 اتفاقيات شراكة بين العقبة الخاصة وشركاء ل6فضل 






     
    
 

   








   



      


    
    
     
    
     

 





    




    

    

    
    
     
     


     
    
  
     
      
     
  
      
      



   
    

     





 ا?ردن يدعو المجتمع الدولي لتحمل 
مسؤولياته تجاه الالجئين 
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 الشرباتي وجوليانا يودعان »ختامية« 

الجائزة الكبرى للتايكواندو 

 برونزية لـ حبوب في ختام الدوري
ا+سيوي للمبارزة 

 ٥ ميداليات لـ »الشطرنج« في البطولة العربية 

 فوز ل4هلي على الكتة بـ »يد ا2ولى« 
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بطولة »سلطان العدوان« متواصلة بـ ١٠ فرق



بيت يافا ومدينة الحسين والكتة والحرية إلى قبل النهائي
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 »الرباط الصليبي« يُنهي موسم أبو عمارة 

   ثالثة انتصارات وخسارة للناشئين
في »تنسية غرب آسيا« 










     

 



 
      
      
       







      
      


 
       
 
       

 
   
     

     


 


      




      

       






 »الرياضات البحرية« يشكل وفده لبطولة آسيا 
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.. بداية موفقة

 سباحو البطولة الشتوية يحطمون ٥ أرقام جديدة 
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   رقم جديد لـ موسى في سباق ٢١ كم 



       
    
     
     
     



   

     



     


 

      


   





     




    






 


      
     
    





      





       
       
    


     








      












    
    


      
    


 



     



    


        







      
    
    


      
     












    





      





      


     

      




      
       






    
     

      




        
       








 قمة مانشستر في واجهة لقاءات الدوري ا�نجليزي 
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 زيدان: إصابة هازارد نبأ سيء جد* 
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لماذا أصبحت الرمال سلعة مهمة في القرن الحادي والعشرين؟
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m


        
       
       
             
 
 

 
   
      
 




 
 
    


       
       




      


       


         


 







  


       
 
  
  
  


 
      

   
    
     
       
        
       

 
 



   
  


        
      
      
          
          
          
 


 
         
      
      

 


    
 
       
         
        



  
           
 
 
               
             
  
        
     
   
       
     

      
     

         
  
      
      


             
            
  
                




               

 



     

      


     
     
     

      
      


      
      


   
     

    
     


     
      
      
      








 تعبئة »كبيرة« ضد االنتخابات
الرئاسية في الجزائر 
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