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الفارون الستة في قضية »الدخان« 
لم يسلموا أنفسهم

الحكومة تدرس منح ا"رامل حق الجمع 
بين الرواتب التقاعدية
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   رئيس الوزراء: أي مجتمع ال يوظف 
الطاقات الشابة خاسر 


 

  

     






 

  
 

  
     
     
      

     
     
 
 
    
     
      




الرزاز: المواطن يستحق منا الكثير وملزمون بخدمته 





الرزاز: الدول المستضيفة لالجئين 
تعاني اFنهاك
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  »النقل والخدمات النيابية « ترد

» القرية ٥«..كانتون« داخل مخيم 
ا$زرق بإدارة أممية 




     
     
   
   


      
    
    

 



     
    
     
    
 




    


   
    




  
    



    

    



    


      
     



     
     
  
 
    
    











» العمل« تحمّل المواطن (١٠٠) دينار بدل استبدال »العاملة «



    
 
    


    
    





    



  
     




    
  
    











   
     
     
      




     




      



    

     
     


  

      


     
     
      



     
      
     

     
  
     

     
      



 وزير الداخلية يوضح إجراءات تشغيل عدد من الشباب 

   »العمل« تتابع موضوع طالبي الوظائف القادمين من العقبة 



 الرزاز: أي مجتمع ال يوظف الطاقات الشابة خاسر 



      
   





 
    
     

       

  
      
      

    

       




    
      
     
       

      

 

      







     
    
 


     

    





       







 
      

    
  
     

      



      
      



     
       
 

    
    
      
      



     

      


    


      
wwwnees   
      jo




     

     
    

      

 
      

     
     
    

     

    
   
    
     





       
     
     





 
    
   





       
 
  
     
     
      

  
     
    
    
   
    
 
     
       
      
     


       

    

   
   
 



     
  


      


       

      
 



    
    
   
    

 
 


    


  

    



     
    


 

     
     
    
    


  
   
    
    


    
   



     
    
    
    
   


    
 

      
     
    


   
    
     
   
    
    
    
 

 



 



 







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


 جر المياه العميقة في »الشيدية - الحسا« بعد توقف 
خطط » ناقل البحرين« 
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  الرزاز: ضرورة أن تسهم مشاريع العقبة 
بتنمية المجتمع المحّلي ومناطق الجنوب

 مجلس الوزراء يقرّ قانونّي »الجمارك« 
و»المحاكم النظاميّة« 

 الحكومة تدرس منح ا>رامل حق الجمع 
بين الرواتب التقاعدية 


   الرزاز: تطبيق آلية تحسين خدمات

 طوارئ »البشير« على باقي المستشفيات 
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 ا>عيان يقر قانوني »البنوك« و»ضمان الودائع« 

 اجتماع للمشاورة السياسية مع العراق 
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   تشكيل مجلس أمناء للسياحة الصحية
يضم أعضاء من القطاعين العام والخاص 
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 إطالق أول مسابقة للتصوير 
الجوي  في الشرق االوسط 
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 الحكم بعدم مسؤولية نائب رئيس »اليرموك«
 وعميد كلية عن جنحة إساءة استعمال السلطة 



   أمن الدولة تصدر أحكام< بقضايا إرهابية 
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 مطالب بعالوة عمل إضافي 
» للزراعيين« في »الغذاء والدواء« 

 مواطنون في الكرك يطالبون بمعاملة 
مميزة *بناء الشهداء 

 أسبانيا تعيد توطين ٦٠٠ الجئ سوري 

مقيم في ا*ردن 




   


   








   
   




    
    



    





 
   




  
   




    

   

    





    

  
    

   
   



   

   

   


   
    
  

   


    
  

    


  




    
 
   
   





   
   
   










   

     





   
   


    









    
   


    







    
     






    
 
   
  

   


    
   

   

  

  
   
    

 
    

    



 »الشؤون السياسية«: ا*ردنيات أثبتّن وجودهّن
في مواقع صنع القرار 

     
     

 
     
    
      

      



      
     



   


     


 
      
     
     
    
     
   

    
     


      

     

    

    


     
     
     
      
     



 


     

      
 
     

 

» فلسطين النيابية« تشيد بموقف ماليزيا تجاه فلسطين 

» الريف النيابية« تدعو الستثمار الموارد الطبيعية 
في البادية 



     

    




    
    
    
    
     
    


       





  

   

     

    
     





     
     

   
     
      
   

     


  
 
    
     
      
    
     
    


    
      
 
      

    

 


     


    

      
      
       

   

     
    
      

     

 القيسي: ربط تعديالت النظام الداخلي للنواب 
مع قانون »االنتخاب« 

» التربية النيابية« تدعو الحكومة لالهتمام بـ »حالة البالد« 




     
     



      



     
   

   

    


     
      
    
     

    
 


      
    
     

   

     
     


       
     
      
    
      
     
 


      




      
   
 





   



  
     

    






    
     

   
     

 
      
     



     
    
      
      



     


 

    

   

    
     


     
      
      

     

    


    
     


    
     
     

      
     

    



     



     


     

     



     
     

     

  

 

    














    


    
     

    
    
 
    
   

 
    

     
     

   
    



 



















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



 فريق تواصل مع »ا	مة« �قرار 
مادتين في »ا	حوال الشخصية« 


 الساكت: أزماتنا الداخلية مرتبطة با�قليم 

وعلينا النهوض بالواقع االقتصادي 
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 إحالة عطاء معالجة بركة البيبسي أواخر العام الجاري 


     
     
     



     

    
     


     
     
     
      
     
      
     



      

      
     
      


     
      


       
     
     

    


   
     



     

      
     
    
     


 
      
       
 







 



 منتجو الموز يطالبون بحماية المنتج المحلي 




     



    
      



      



      
    
      

      








  
     




    
    



     
      




      
      



     









    

     
     
   
      
      

    






     
     

     
     

    
      


      

 
     











































































 مطالبات بحل مشكلة رسوم النفايات
والمهن الخاضعة لها 

 ١٠ سنوات و طريق البحرات تنتظر التأهيل 



     
     

     



     



     
 


      

 




     
      
      
     
      



    
      


     

     
   






    





    








 



    
    


    

    
      
     

  

  



      
     


  



      
     


   



    






     









    

 
      
     
     
 
    


    

     
   


     








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


» الخيرية الهاشمية« تسلم قافلة 
مساعدات للضفة الغربية 

 مطالبات بضم أراض في بيرين 
لحدود البلدية 


 إيقاف العمل بتوسعة وبناء مسجدين 

في المفرق 


 بلدية برقش تسدد كلفة نقل أعمدة 

في سعة شارع 
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» البلديات« توضح التعديالت ا8خيرة 
على »نظام ا8بنية« 

 

   
  

 
    

  


   



    
   
  







  






   

  

   
 


   
   



    


    
    


    
   


 




    
    
    

   


 
     

   
    

  

 انهيار جزئي لمبنى تراثي في السلط
يعرض ا8هالي للخطر 
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   خطة لتغيير خطوط مياه في البلقاء 

   مديرية عمل البترا.. نقص في الخدمات 
وحاجة لتعزيز الكادر 
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 هل ال يزال تنظيم داعش ا�رهابي مصدر تهديد؟ 


   
   
         






       
       



 
      
      



     
     


     
      


     






      
   
      


        
      
       



       
      












       
    
      
    



   



      
      


   

 
      
      



     
      




 




     


       

     



     
      





      



     












      
   




     





 شاحنات تقل رجاًال ونساء وأطفاًال تغادر
آخر جيب لـ»داعش« شرق سوريا 
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٤٤١٦ وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة
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خريس: »المتحف الوطني« مستمر بدعم الفنان ا�ردني 

ورسالته الحضارية 

 القضاة: »ا�ردنية« تعمل على نشر دفاتر القدس 
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 ٤٨٦ متدرب� جديد� يلتحقون بـ »التدريب المهني« 



     

     


      
    "  

     

    




  

      
     




      
     
      

    


       




      
       
       
      

       
     


     
      

      
      


      
  
     
    


  
     
 –
      






      

    

     

    
    




    
    

    


 
       

     
      

     



  
  
  

     
     

      
    


     



    


    
   
     

    


    
     

    
    
     
     
     
     

     
 

 



 
 

  




     

  

 
      




  
      
     
     
      
    


  

     
    


   
     
      
      



    
   



     
 
      
       
         
      
 
  
    

    


    


   


      

  

     
 
   
      
     

 
    

  



 ٦٠ باحث� عن عمل يلتحقون بدورات مهنية بوادي ا�ردن 

 المجالي يؤكد أهمية تشكيل وعي سياسي لدى الشباب 
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 نقاط  من »العيار الثقيل« 

 وادي موسى يواجه جباليا في  بطولة ا�ندية العربية 
للكرة الطائرة  اليوم 





   
    
     






   



   


 

   

    


    


    



 
    
   


   


 
     



   

 

   
     
    
    


   
    
     
     


  
   
    
  

  
    

   
    
    


     
    
    

   
    

  



 








    
     


    


     
   


   
     
   



    



   حراك انتخابي الفت في نادي الرمثا 

 ا�سبوع الثالث لدوري »ت١٩« للكرة اليوم 
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 االجتماع الفني لمباراة »منتخب السلة«
والصين.. اليوم 






   
   
   











  

  
   
   




  
  



   




   









   



   
   


   

    
   
 
   
    
  
   





   






  
    
   
 
    
  
    



    


 

   
   
 









    

 
   

  

  
   





   



   

   



   
   



   

   
   
   




 اتحاد التنس يُسمي وفوده إلى ثالث بطوالت 



  


   





   

   

  


   


   
   
   

  


    
   

   
   





   
   






   

   






  
 

  




   


   

   
  



   


   

   

   






   
   

   
    
   
  


 


 »أشبال التايكواندو« يستهل مشاركته 

بـ دولية مصر اليوم 

 الدكتوراة للطراونة في فسيولوجيا 
الرياضة من أستراليا 
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 تعادل سلبي بين بايرن ميونيخ وليفربول.. ليون وبرشلونة 



 آرسنال يتطلع للتعويض... وتشيلسي لتضميد جراحه 



    








 
 

    

   
    



    
     

     


   
     
    


  
     




     





  





 
      




   

     

    


 


     
     





  
    




   



     
    
     



    
    







     
     


    


     

 
      
      


      

     
  







 صحيفة إكسبريس البريطانية 
تسلط الضوء على ثروة »صالح« 
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 نيمار بكى على مدى يومين بعد إصابته الجديدة ! 


     



    


 
     

 




     



 




    
    

     






    

     




 خضيرة يغيب عن يوفنتوس 
بسبب مشاكل بالقلب 
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 مستقبل اوزيل مع ارسنال بيده! 


 تأهل الريان وذوب آهان.. والنصر 

إلى دور المجموعات 

 كيربر تودع منافسات »تنسية دبي« 
 نافارو وهاليب وكفيتوفا إلى ربع النهائي 
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 سرقة منزل ديباي خالل مواجهة برشلونة 
في »اIبطال« 
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 فنزويال تمنع مغادرة السفن من موانئ البالد 
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 تجار الكهربائيات : »ا�سعار المحروقة« 
ل�جهزة تهدد القطاع 
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الرزاز: إغالقات مصانع لها عالقة بتهرب 
ضريبي أو جمركي أو تالعب بالمواصفات
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 وزير الصناعة العراقي في ا�ردن على رأس وفد لتفعيل االتفاقيات 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االرتفاع 



الرزاز : وصلنا أقصى قدرتنا االستيعابية ونعول على الشركاء والمانحين
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 االكتئاب االكتئاب
أهم أسباب االنتحار أهم أسباب االنتحار 
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قطار بخاري عتيق يعود إلى الخدمة في روسيا

      



     



 
      






     
      
      
       

 




       
       




      

     




    
    

  



 

     



      


      



     
        




 

     
      



فنانة سورية شابة ترسم بقدميها وتقهر المستحيل

مصفف شعر فيتنامي يقدم لزبائنه تصفيفة ترمب وكيم مجان(
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رعاية أشجار الزيتون تعيد الحياة إلى قرية إسبانية

       

      



  
 




 






      








 
     



       
       

       






      
     
      
    
       




        




   









 





      
      

 
  
   


      



 
     





العلماء يرسمون الخريطة الجينية
للقرش ا'بيض الكبير







      
      
      

      
    







      

      

 





      


      
      
   
    

      




  



      
      

     
      



 
        
    




صانع جيتار مصري يضع بصمته
على المشهد الموسيقي بالقاهرة
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Kakuro
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روسيات ينشدن الشباب الدائم بالنزول في المياه الجليدية 

صيدلية تعمل بالروبوت في السعودية 
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 الطاقة النيابية تؤكد دعمها للمؤسسات الوطنية   
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 أمنية تطلق مدونة »The8log« لتعزيز المحتوى العربي على ا)نترنت 
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