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»الصحة« تحيل عصابة تّدعي العالج 
بالشعوذة للنائب العام

ا+من العام ينتفض بـ »ثالوث استخباري« 
للقبض على المطلوبين



     
    
      



  




 $ 



  



      







     
    

    





$









 الملك: حريصون على  تعزيز التعاون 
مع السعودية في شتى المجاالت




الملك يقدر لقطر توفيرها فرص 
عمل لBردنيين
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توزيع جائزة الملك +سبوع الوئام العالمي بين ا+ديان 
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 توزيع جائزة الملك �سبوع الوئام العالمي بين ا�ديان 
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 ٤٨٤٢ شاغر� في »ا�شغال« و»التربية«
تعلن أسماء ١١١٩ مرشح� ضمن »فئة ثالثة« 




   
   

   
    

   


    

    




   
    
   




    






    
   




   




   
    
   



   

  




   




    
   





   


   
    
   



    
   

 
    


 


   
  
   
    



 الملك يتسلم رسالة من خادم الحرمين 


 كف الطلب عن ٥٦٠ غارمة وارتفاع العدد 

لنحو ٦ آالف 

 



   


   
    

   




  

   
   
   
   

 



  
   

   
  
  
   
  




   

   
  
   
 

   

  
   
   




    

 

  
    
   
   
   
     


  


 
   


    

   


 



 الملك يقدر لقطر توفيرها فرص عمل لAردنيين 


     
      

    






  





     
   


    



   




     
  


    
    
    
    

   
   




    









   
    




 تصاريح عمل الكترونية قريب� وال نية 
لتصويب العمالة المخالفة 

   

    

    

      


  

    
   
     

   

    

 



  

    
  
    

  

    

   

    

   
   

 
 
   

    

     
     
    



 الملك يشيد بمواقف ماليزيا الداعمة
للقضية  الفلسطينية 
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   الحكومة تضيف ضوابط على االتجار والتعامل با�لعاب النارية 



  أطفال الظل..ضحايا الظروف االجتماعية والقوانين
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   ا�من العام ينتفض بـ »ثالوث استخباري« للقبض على المطلوبين 
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   مبنى ل�وقاف في بصيرا ينتظر 
الهدم أو االستغالل 

   منح ٤٣١ طالب� في البترا بدل 
أجور نقل 

 تدريب عن بعد لبناء قدرات 
»أطباء ا4سرة« 



   
     
      
    
    


  


     
  


     
      
 



     


    

     




      
     
 


     
    

      



      

   
     





     


    



     







     




    



  
 
 
   





    

     






     

  



    
     





    
    


    
     

     







    
   






   »التواصل ا>جتماعي« يكشف فجوة بين جيلي ا5باء وا4بناء 

     





     
 





     

     


     


    
  
    
    
   




    


     

      
      

      

     

     


    
    
      
     
    
    
     
    
      
      
      


    






      


    
      
     
      

      


     

    
     

     
    

        

      





     
     

      
     
   
      


      







 »ا4مانة« تطلق ١٤ خدمة الكترونية جديدة 
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 انضمام محمية ا4زرق لالئحة الخضراء 
في االتحاد الدولي 

   ١٤ قبرM مهددM بالزوال بسبب شركة تعدين 
في المفرق 
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 ١٠٪ نسبة زيادة ا�راضي المزروعة بالمحاصيل 
الحقلية في إربد 
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   البترا الصغيرة.. جبال وهضاب وردية 

   إنجاز شبكتي المياه والصرف الصحي 
في مخيم الزعتري 





    




 
   

     

   
   

     
     
    



    



    

     

    







 
    


     



   




  
    



     



 
    



    



    
    
   

    
 
    




    


      




    
    

  

     


     
      
   

















 
  













  













       



        











       
        


   



        



        
        


      






 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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  المجالي: ا�ردن سجل من البطوالت والتضحيات



   طلبة »ا�ردنية« ينتخبون ممثليهم في مجلس 
اتحادهم.. اليوم 

 البدور يدعو لالستثمار في الطلبة المميزين
وضخهم في الجسم الحكومي 



     
     
     


    

   


     


   
    


     


   
     



   

    



   
    


    
    

     


   






    
     


   

   

     




    
     


   
       


     
     

   
 
     
   
      
 



    
    
    
    



     

    
    
    
    
    



     

    
    


     






  
  
   
    






   
  

    

     


     
     




    
     
      
    
    
     
      





     


    
    
     



    
    
     


     


   



   
    
     
    
     


    
    
    


    

 

     



   


     





     


    




     


     



     





     
     


     

  





 
    
      
 
      





 





     
     

        



     

     


    




     



     




 



     

     
    



      



    



» ارتقوا« مبادرة في شابات كفرنجة 

 عمان ا�هلية تطلق يوم9 وظيفي9 

   طلبة »الزرقاء«.. شغف يرافق ا�عمال 
التطوعية 



     
     




     
      
      
     

     



     
     
      
    
     




    



      

 


     
       



      
     



     
      

      








    




     
     


    


    
     
      



      






   
     
    



 
    
     


    
    
     

  
     


    
      

      



     

    


    
      

      
   








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



       
   
     



      





      





       
     









     
       
       




      


  
      



    
      


  




      
     


       
      
       

 



  
      
   

      
 











هدم منازل بالضفة.. واعتقاالت واسعة
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 معاناة النازحين.. الوجه ا�خر للحرب في طرابلس 








 
      
      

  

      


        

      



 

    




       
   
      
      


 
     

 









         

       


  
       
    
      
       

  
 
     
      



         
      
         
       

  
      
     
     

          
      
      
   
      



   


     


         
       
       
       


       
      
     
      


      
       

 

      
      

 
       
     


     

   

      
      

    
 
       
     




   
      


       



     



      
      

    
      


      
 

       


       


      

      




      
     



     


     













     
      
     
  



       



      



     
    


      

 

      


     




      
     
     
       





 البشير بـ »الحبس االنفرادي« 
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 »الثقافة« تشهر اللجنة الوطنية ا�ردنية لذاكرة العالم 

 منتدون: بعض النماذج الثقافية والفنية كرست للعنف والتطرف 
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 منتدون: التوثيق حفظ لذاكرتنا الوطنية بموروثها الثقافي والفكري 

 كفرنجة لواء الثقافة.. تنفيذ ١٨٦ مشروع* ثقافي* قبل نهاية العام 

 افتتاح الدورة ١١ لمهرجان الشارقة القرائي للطفل 



    




    


    



    

     

    


   
    
    

     

     

     

    
   

  


    



    
  
    
   




    

    


     

     


    

     

    

    
    

    
    



    

     

     

 
    



    


  





    
     
    

  









   








     
     

 


    
      


 
      
   




     
   






     

     



    

    
   
   
    
    



   
 

    

     


    
    


    
    
  


     
     
    


    







    
     
    


   
       

     
    

    
     

      
    


  
   



     
     


    
   

    
     
 The Secret of the Cave
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 »السرحان« يؤكد تمسكه باستعادة العرسان  »السرحان« يؤكد تمسكه باستعادة العرسان 



     
     
     
      


   

      
      

 

      
    
   


 
 
     
      
     




 

     

  



      

     



 

      
       
  
     
       





      
      
       

    


     
     
     
      



       
      
      
      
    
      
  

    
      
     





 دور الـ ١٦ لكأس ا"ردن »المناصير« لكرة القدم ينطلق اليوم 
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 الفحيص يخسر أمام باهمان ويالقي الهومنتمن اليوم 
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 »التايكواندو« يلتقي نظيره ا�سترالي

ودي� اليوم 

» كرة ا!ستقالل« يقترب من ضم التونسيتين 
العيادي وعوني 
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 »الكراتيه« يبدأ مشواره في الدوري العالمي 
اليوم 
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 نادي مدينة ا�مير حمزة يشارك ببطولة المغرب 
للقوارب الشراعية 

 انطالق مؤتمر التعليم والتدريب ا7سيوي 
بكرة القدم 


    
    
  





   



    




    
   

 



 بحث إنشاء نادي »إبداع الطفيلة« 



 MERCYCORPS 




 
     
   
     


    





      

    
    


     
     
   

   
    




    
      
    



 عدد قياسي لطلبات تنظيم مونديال ٢٠٢٣ 
للسيدات 
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 مغير السرحان بطالً لـ »كرة الثانية« 

 منافسات البطولة العربية لرواد التنس
تبدأ اليوم 
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 دورة الدراسات القارية لـ حكام اليد 
تبدأ اليوم 




     











       
     
    
    
      



 
    
    




       

     
     
     
       



     















   
    
   
     







   

     
    
    





    

   



   

      

   
    




   
 



 سحب قرعة ا0دوار التمهيدية لتصفيات مونديال قطر 




    





  


 
    





    

    


     






 


     
    







    






    
     

   
    


    



    

    
    

    
    

     



   
   




     
    





    
    




    

      
    




   
     
    

   
    




 الهالل والنجم الساحلي في المشهد الختامي للبطولة 
العربية.. اليوم 

 دورة االستقالل المدرسية تُفتتح في إربد اليوم 
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 انطالق بطولة مركز شباب الشراه بخماسي الكرة 
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 برشلونة يفك نحس ربع النهائي .. وأياكس يضيف يوفنتوس 
لقائمة ضحاياه 







     


       

      
 
     


   

    
      
       







      











        
      


      

    



      
      


       





        

       


   

        

      



       
    




       
      


   

       
  
      


 





       





   

      


        
       



       






     


  
     








 


 
       


 
    










 


 


  



 



       

  
    


 















 رامسي في »بروفة« إيطالية قبل انضمامه لـ يوفنتوس 
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راكان السعايدة
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f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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



  


    


     
  
     
     
 


     

     
     




      



 




         







         
         



        




       
    



 

         




         

        
       



      
      
       


        
       

        

       
       
       
        



       
        


    


     





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m





     
  
    
      
    


    

     

   
    



   
    











      
        
        
        


         
        
      





       




         
“ 

  
 

 
       
         
        



 
 
   
 


   

  
 
 

 
Businessasusual

 
  
 
    
         

 
         
  
 

 
       
     





b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m








      
       
  
       


  
      



      

       





الحريري: الوضع االقتصادي سيئ







          
       

   
       
      
        




        
        
  
 

 

» المعلمين« تدعم مواقف الملك
تجاه القدس الشريف 
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