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» الفجر العظيم« يتحدى بطش
االحتالل في »ا�قصى« 



      
      
     

     
   




     
     


   


     





      


       


 




 أعضاء في »مجلس إربد« يتدارسون

استقالة جماعية 





    




     
   
 
  
    

     







    





 العسعس: إجراءات تصحيحية متدرجة 
لتحسين الحالة االقتصادية 

» ا�راضي« تبحث الربط ا7لكتروني
مع وزارة العدل 
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 خط المياه المغذي للطفيلة »متهالك
ومعرض للتلوث« 
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 سياحة الصحراء ا�كثر رواج
 في الشتاء.. 
ومطالب بتسويقها 

 مطالب بصيانة طريق وادي الشجرة المغير 




    

    

    





    

    

    

    

   
    



    
     

     



   


    
    

  



  
  


   
  
    



    
   



     





   





    

    
  

    
 


   


   
   
    




  


  




   

    





      




   


      
 
    

  
    






     

    
     




    

     


    


   
    
    


   
 

    


 




    





    
  
    

    

     
   




   


    



  
   


 
     


     
 




 حواجز اسمنتية على مواقع انهيار
طريق الزغدية في كفرنجة 



     
     
     







  


      
     
    



 نجاح القيادات الوظيفية يالحقها شبح 
الخوف من مصير مجهول 
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 ضعف المخصصات يوقف تبطين مجرى وادي الريان 





    



     

     
     
    
      




     
 

    
   


     
      


    


    
     





     

    
 
     




     
    


     



    

      
 

    


     



     


     
     






 استحداث مبنى ومختبر بيطري
في البادية الشمالية 

 بحث التعاون بين »الشؤون
الفلسطينية« و»ا,ونروا« 

» الخارجية« تدعو ذوي مواطنة لمراجعتها 

 بحث التعاون مع الوكالة ا,ميركية 
لتحسين البنية التعليمية والصحية 

 رئيس ا,ركان يلتقي وزير
الدفاع الوطني الكندي 




     



     
    
     


    

      

     

    





     
     

    
    


     






     
      
     
    








    








  



   





    


    
    




    

   






    
     




    


    





 أعضاء في مجلس محافظة إربد يتدارسون
فكرة تقديم استقالة جماعية 


     

    


   


    

     


     

    
     



    
     
     


     

     
 
    

  
    

    

    

    

     



     
      
   
   
    

    
     
     



     

    
      


      



  

      
     
      
  

 
   
    
    

      
     
     


      
       
  
    
    


      


   
    

     

  

» ا,راضي والمساحة« تبحث الربط االلكتروني مع »العدل «

 مركز طبي تخصصي في جامعة مؤتة 
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 لجان العمارات تدير مجتمعات صغيرة بأفكار واتجاهات مختلفة 
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 طرح عطاء سور مركز صحي 
ا.شرفية المتصدع 

 معالجة فيضانات مياه ا.مطار 
بشارع في إربد 



     


   





      
  

     





     
      
     




    
     
    
    







     


   
  


    
     

    




     




      
   



   




  
    
     
    
      

     


      




 خط المياه المغذي للطفيلة عرضة للتلوث نتيجة تهالكه 

 شارع قلعة الطفيلة متهالك.. والعمل متوقف منذ عامين 
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 »الفجر العظيم« يتحدى بطش االحتالل 

     



    




   
     

    
    

      
      


    
    
   
 



     
     
     

     
     





     

    

      




    
    


     
     
 
      



     
       
      
    



     
    



     
     










      






    

  




     




     


     






    
    




   


     

    





     


  



     


  
 

    



     

 











   

 
    






   


    
     


     
    
    



    

 
    

   



     

     









    
     
    




    
     
     



   



     

 
       
    



     




     
  


    


 
 








    
     

    
    




 غارات على غزة وقمع وحشي لمسيرة كفر قدوم 



 نتانياهو وكتلته اليمينية لن يتمكنوا

من تشكيل حكومة 
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 حفتر في اليونان 




    
    
     
    


 



    



 
      
    






    
 
  



    

   
     




   
    
   
    


    

 



 

     
     





   


   




    


 
 
     
    


   
    

   

    
     

 


  







   



        
   

   

 


 
    
 

   


 
     



 

 
   
    
   

    


 لبنانيون أمام »المركزي« 
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»ُحداء ا�صيل« لصالح جّرار.. االلتزام بقضايا ا�مة
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الـمـكـتـبــــة


   

   
       


  
    
       

        
 
       

  


 



        

  
         

 
        
  

         


 
       
 
   
        
        
    
      


      
 
   
       



       
     
    


       
      



      


    
         


 
       
      

 
    

       
    
         


 

      
 



    

 
 





 

 
        
 
 
      


     
       
 


     
    
        


      
  
        


 




 
      
 
 


 
   
  
        


 
     

        


  
       
       
       
         





سندُس المدينة.. كحُلها

شيخوخة الريح
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$

 مؤشر بورصة عمان يقفز ٤٠ نقطة وارتفاع أسهم ٧٦ شركة 


        
         



       
         

     




       
       
      

       
       
      

        

       
       

     
        

       


        
        






       


        
      

       

       
       







      
        

      

     
       










 تأخير التخليص على أثاث المغتربين.. 
والجمارك تؤكد االلتزام بالتعليمات 
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 مشروع التنمية االقتصادية يساهم بتوفير 
فرص عمل لسيدات عجلون 



     

     
     

 


     
    


    

      



     
      
     


      
     
      





     
     




 اCردن ١٩ عالميD على مؤشر مقومات اCعمال 
اللوجستية لعام ٢٠١٩ 

 أوروبا تلجأ لـ »التجارة الدولية« ضد االتفاق الصيني اCميركي  
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 فوز »كرة الوحدات« على بني ياس ا�ماراتي ودي� 

 »أبناء النادي« تنسحب من انتخابات نادي الجزيرة 



        

       


     







       
     
      



      
       




       
      



  
       


     
 
      


      

      
     


      
     
















 ا-رثوذكسي يُلحق الخسارة ا-ولى بالفحيص 



      
       


      




     

     



 
   
    
      
 


    
      
      



     
     

      
      
     
 
      


     


 




     



     



      
     


  
       



     








 عبدالقادر: سنعمل بقوة من أجل تحقيق المطلوب 
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 »أبو الحاج« بطلة السيدات.. والمشني 

وأبو غزالة يعتليان قمة ١٤ 

 شباب العقبة يبدأ معسكره التدريبي 

 المومني ثالث( والعرموطي رابع( 
في »فروسية الشراع« 





      




     




       


      



      


      
      



     
      



 
      
     

        





  






  

      
     
     
    



 
      
      

   
      

     

   



 

 

    
   

     

 
    
       
    

 




     

     


     

    
       



    




 مباراتان في »سلة الناشئات« اليوم 


      
       
       
   

     
 




       








    
    




    
     


    
    
 

     
    
   





     


     
    
 

     
    
 


    


     
   
    
   
    
    





   
    


    

 
    



     


    


    


    

    
    







  



     

   







 الجبيهة يسعى للحسم.. وا6هلي للتعويض 

 »كرة الحسين« يتعاقد
مع جابر وطنوس 

 اختتام أولى جوالت بطولة الجواد العربي للفروسية 
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 قمة تجمع ريال مدريد وإشبيلية.. وليفربول يتطلع للفوز على »يونايتد« 
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 لوريس يعاود التمارين الجماعية مع توتنهام 
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 كيف تؤثر ا�دوية الشائعة على أدمغتنا وسلوكياتنا؟ 
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a little princess
 








       
      
     


     

     


 
     

    
       
     

      
    
     
     



 
      

     
     


     
       
      
      
      

      
   


       

   
       
      
   



      

 
      

      
    



 


      
       
   

        
      

 
      
       
      

      

      
     

      
      
    

 
  


     
       
     
      

 

     
     
      
  
 

 

      


 



أسرار الطبيعة في محمية ضانا
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التكنولوجيا الطبّية بين الحضور والغياب
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  Consensus statement   
  
      
 
        
       
        
       
 
 ControlofDiseases
      
  Mental capacityAct  
      



 اكتشاف بكتيريا تساعد على التخلص من الضغط النفسي
       
      

   

     

 Mycobacterium vaccae 
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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







     
 


  




   
     
   
 

   

   



    


    

     
       


 

   
    

 
    

 
    
     


    

     

 

  





    
    

 

 














      


      
        



   











 


        
       



   



      


 



       





        
        


    
         







          

         


          



         



         
    








 المملكة المتحدة تدرج حزب ا� اللبناني 
على الئحة »المنظمات ا'رهابية« 
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