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قمة ثالثية في القاهرة.. اليوم 
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مافيات ا�بار.. 
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الرزاز: اخضاع شركات التمويل لرقابة »المركزي« 
لعدم المغاالة با%رباح
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 ا�مير الحسن يتفقد أوضاع المصابين ا�ردنيين في نيوزلندا 
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 توجه حكومي لدمج »التعليم العالي« مع »التربية والتعليم« 








   

  


   










 الرزاز يوجه بإخضاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي 
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الغارمات.. من غرر بهن



 $ تنشر تعديالت »قانونية النواب« على النظام الداخلي 








     
      

 
    

   
    
     
    
    

  
     
    

    
     
    


   



    
    
    

 

      
    
       
    


   

 


    
      

     
    
     

     
    


   
    
     

 
     
     
   
    

 
     

    
   
     
    
    



     

     


     
    




     
  

      

     

 

     


    


    
     

 
 
     

      
     
      
    







    




    
      

      
     

    



     
    
     
   

   


      



    
      
     
      


    



    
    
    




    
      



    
     
    


      
     

     

 



    

     

     
     
     
    

     
    
      
     

      
      
      

 


     

     
    


     



  


     
     

 
     
     
      



     

     




 التعديالت بين ا'يجابية والسلبية 
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 ضغوط لترخيص ٥٠٠ بئر مخالفة 



   
    
  
   


    
   




$



   
    

  
   
    

   

   



   
  
    
   




   
     

    
     

   



   
    

   



   

  
   


   


    



   
   
    

   










 
    
   
    


      


   
    
 


    
  











   
  


    








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


 غنيمات: بدأنا تطبيق دولة ا�نتاج 






   
    

   
    



    


    


    

      
    



   


   

     
    
   

   
    





    
   
     
   





   
    
    


    



    
    



   




     
    

   
    
    



 بحث التعاون بين ا�ردن واالديغيا 


     
    
    
    




    

    
    
 



    




    


    
    








 مدرسة »المعمدانية« توضح آلية ضم فضلة أرض إلى حرمها 

 المرصد العمالي: تعديالت »العمل« ال دستورية.. وال عادلة 
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 بيع كنيسة الكاثوليك في الطيبة وتراخي ا�داء 
وراء المطالبة بعزل المطران جبارة 
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 القروض الصغيرة تحولت من تمكين للمرأة 
إلى »كابوس« يالحق النساء 

 القروض الميسرة.. فخ قد يستدرجك للسجن 
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 شويكة: معنيون بتطوير السياحة في الكرك 



 »الكورة« تجتذب زوارها وسط غياب بنية تحتية سياحية 



إبراز مزايا الزراعة في محافظات الجنوب
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 ا�ميرة غيداء تعلن عن جائزة الحسين 
�بحاث السرطان 



      
 
      

 
     
      
     
      
   




    
      






 خالف مع »ا�شغال« يحرم مزارعي العينا الوصول 
إلى أراضيهم با+ليات 

 مبنى جديد لبلدية المفرق مكان السوق المركزي 

 مليونا دينار لمشاريع تصريف مياه أمطار في إربد 
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 معلمة تحول عيد ا�م إلى إنجاز بمدرسة 
في جديتا 

 »الشيوعي« يستنكر موقف ترمب تجاه الجوالن 
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 تصورات مشاريع طموحة تنموي� 
وخدمي� لـ »إعمار إربد« 






    
     
      
     
      


      


  
     
 




     
 
     

     
    
     


     



      
     


      
     
     
       
       








    

     





      

     




     



  


    
       
     





 







     
     


      





    

      
      
      



     
     

     

  
     



   
     
     
      
      



   
     
     

    




 ١٢٤ ألف واقعة والدة بين الالجئين السوريين 
و(٦٫٥) ألف حالة وفاة في ا-ردن 





 الكالب الضالة تنشر الرعب وتهدد سالمة
ا-طفال في الخالدية 
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االحتالل يواصل حفر ا�نفاق في القدس المحتلة


     
       


      

 

       


     
      

      

 
       






      



      

     
      






     
      




      

       


       
 

          





     


      
      



     
     
       
     
    



       

     



       
    
        
 


       
     
    


      


     
    


  



      
 


 
       


 

      
 



أكراد سوريا يعلنون هزيمة »داعش«




     

        


      



    
     
     
       





       
       
     

    




       





      
        
     
       
      



      
    
  





 


    


       



     
      

     



 ترمب.. وسيادة دولة االحتالل على الجوالن 



 •



         
        

      
      
        
 
       


 – –
  
     
        
 

      



        
        
 
        
     


      
           

     
     
 –   –  
    
  

 

 

       
      
        


        
        
  
   
  

      
      
        


      

  
      
   
          
       



     
      
 

      


       

  
        
       

     
      
      

       
  


         
      
       
         
        
 
 
  
  
 
         



      





a r a a @ a l r a i  c o m
w w w . a l r a i . c o m
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 »كتّاب إربد«: الشعر قوس بهيج يحاور كلّ شيء 

 الباحث باوزير: ا�ردن منح أهمية كبرى للوثائق ا�رشيفية 
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 مثقفو المفرق يطالبون بمركز ثقافي يحتضن إبداعاتهم 

 فرقة الفحيص للموسيقى العربية تنهل من الموروث ا%صيل 

 إطالق كتاب »تمكين السيدات من خالل الرسم« 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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الصفدي والجندي يشاركان باالجتماع 
السداسي في القاهرة 
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 مصنع �نتاج السماد والغاز في الحالبات 
بكلفة ٣ ماليين دينار 
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بحارة الرمثا يشكون التضييق ويعتصمون مجدد#

إطالق خطة للتحفيز االقتصادي مدعومة 
بحزمة إجراءات.. قريب9
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 مصنع �نتاج السماد والغاز بكلفة ٣ ماليين دينار في الحالبات 

» جيدكو« تنهي برنامج تسريع نمو المشاريع االقتصادية في ا$ردن 
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 ٦٢٥ ألف مواطن تقدموا بطلب بدل دعم 
الخبز والصرف نهاية نيسان 

 »النقل البري« تستجيب لمطالب مشغلي 
حافالت »آل البيت« 

 الضريبة: ال تمديد �عفاء الغرامات 
والمهلة تنتهي ٣١ آذار 

 »كابيتال بنك« يصدر إسناد قرض
بقيمة ٤٠ مليون دوالر 
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» الصناعة و التجارة« تتجه �قامة خيم رمضانية 
تسويقية للمنتجات المنزلية في المفرق 
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إ طالق خطة للتحفيز االقتصادي مدعومة بحزمة 
 Uإجراءات.. قريب


       
       
    

 $       
       
       




      
        



       
      


        
      
       
     


  
      
     
      


       
       
     

  


      
    
       
      
     
     







 
b c @ j p f  c o m  j o

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

SmartBuy  
   

  
  



SmartBuy  
    
    
  







  
 
   
  
    

   

   
  


  SmartBuy
 
  
  








  

Academy Of German
Cooperatives ADG
  



  




   –
  





 


  





–

ADG
  
 
 

   









   

   















 



 
  




 
 –  
   
  


  
   





  
 


   
   
   

  




  

   
  

 
  
  
   


   


  


   
    
   



  
  


  
   
   
  
  
   


   



  
    
      


 

   
 




   
   

"  
   




     
     
   MSSP 
     
ISACA    
      





  

     

    
     
     
   

   



ISACA



     



      


     
     
     
     
  







      
      
      
  
       



      

     
       
         


     
      

     







    

     
 EMEAFinance 
    
   

 
    
   

   
     
   
   


   






SmartBuy










ADG



ScanWaveISACA




COBIT
   

       COBIT
    

     COBIT

    
   
   

   
  COBIT   
     

    ISACA 
   

ScanWave     
     

   
ScanWaveISACA
    
     



    
    




    

    
    
   
  
    

     















 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

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

 »المستقلة لالنتخاب« تطلق لقاءات مع الشباب في المحافظات 



 إطالق مبادرة »ا)ردن الذي نريد« من الزرقاء 
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تدريب شباب على صناعة ا)لعاب االلكترونية في عجلون
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٣٠٣٠ عام� على هرم اللوفر.. جدل حاد ثم إجماع عام� على هرم اللوفر.. جدل حاد ثم إجماع

      
      




 

   



  
      







      




     
      


 



      

      
       
     











      



      
       
    

      
      



      
    


     


      


 











      





       

       
 






       
      
  



    



   
      
     




   
      





    

 



    


    



     

 





 

     


    

     



     

       




مخاوف من تفشي ا�مراض بين 
الناجين من إعصار »إيداي«
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   الذهب يرتفع ٤٠ قرش� وعيار ٢١ يسجل 
٢٧٫٢ دينار 
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 »االستهالكية المدنية« تخفض أسعار ٤٦ سلعة 


    
    



 
    



    



    
    
    

   

   
    

 
     


   







 



 الـ VAR في ا�ردن.. هل يبقى قيد 
االنتظار؟! 



     
     
    

    

    

     
     
     
     
   
     


  
    


     

    

    
      
     
     
  
     

     

   


     
     

  

 





     
     

    



     
    


  
    
     
     
    
     

    

   
     
    


    



    
   

  


    


     
   
       
     
      
   
    
     
    
     
     
     
     








 حماسة.. وفِراسة 
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 منتخب السلة يستدعي من »الشباب«.. 

ويعسكر في سلوفينيا والتشيك 

 »ا8عالم الرياضي« يبارك احتفاظ 
عبد القادر برئاسة »العربي« 
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 تأكيد الحضور 
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 »ا�عالم الرياضي« يبارك احتفاظ 
عبد القادر برئاسة »العربي« 


 حسون والكسواني والمومني وأبو حمور 

يتوجون با)لقاب 
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 ا)رثوذكسي والفحيص يحققان ا�نتصار الثاني 
على التوالي 

 الفحيص ثالث7.. وا)رثوذكسي يعادل ديونز 
بـ »سلة الناشئات« 

 ختام البطولة التنشيطية المفتوحة للمصارعة 
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 الـ VAR في ا�ردن.. هل يبقى قيد االنتظار؟! 
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 مشاركة واسعة في بطولة ا�ردن

المختلطة للجولف 
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» االستقالل« يوقع مع العبتي المنتخب 
الغويري والصوفي 
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 بيت يافا بطل كأس الكؤوس للريشة الطائرة 

 اختتام بطولة المملكة للجوجيتسو 




     
   
     

  

 
     

   







     
  





     
     
    


      
   

     


     
      
      
     










    


    
     




    
    
     

    




    


    




    

 
   



 

    
    



   
    




   
     
   
    







    






     


 


    







     

     







 الحسيني تظفر بلقب »فردي« البرعمات لـ »الطاولة« 

 اختتام سباق »أركض لجامعتك« بـ »ا1ردنية« 
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» شباب الطفيلة« تتصدر تصفيات بطولة القائد 




    

  



    
    


    
   


  
    
    
   

    


 
     

   


    
     


  
  
    

   
  

  



 
   



 





 افتتاح »فروسية دي السال« المدرسية للقفز 



    
   
     





  

      




     





  
     



     
  






   
   
   








 اختتام بطولة العاملين بالجامعات ا1ردنية 
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 ا�رجنتين تخسر ودية فنزويال..
وميسي يغيب عن مباراة المغرب ل�صابة 
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 تأهل ديوكوفيتش وأوساكا وسيرينا.. وخروج ثييم ونيشيكوري 
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 مواجهة عاصفة تجمع هولندا بـ ألمانيا..
 وفرنسا »تضرب« مولدافيا 
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