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

  










|    |




      




     






       











$

    
       
        








الملك: ا�ردنيون أهل نخوة وشهامة تحملوا الجزء 
ا�كبر من كلفة اللجوء السوري







»الوزراء« يوجه الصناديق الحكومية لتأجيل 
أقساط المواطنين خالل رمضان
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خوري: تنسيق أردني فلسطيني لمنع تهويد القدس
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 الملك: الفقر والبطالة تحديان كبيران يتطلبان 
تكثيف الجهود للحد منهما 
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 الملك في المفرق.. تأكيد على الثوابت
وتلبية الحتياجات المواطنين 
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 المفرق: لقاء الملك أثلج صدورنا
ونحن على الدرب سائرون 
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 خوري: تنسيق أردني فلسطيني لمنع تهويد القدس 
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 المعايطة: سنرسل ل$حزاب مسودة نظام 
التمويل النهائية قريبا 
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 ٣ ماليين دينار لبناء ناد للمتقاعدين 
العسكريين في عجلون 
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 الملك يتلقى اتصاال من رئيسة 

وزراء نيوزيلندا 



   
   

   

 

   

   
   



 

   





   
    
   
    
   
   
   

   



 ا$مير فيصل يدعو للتشبيك
بين ا*عالم و»أجيال السالم« 



    
    

    


    
    

    
   



    
   

 
   
    

 

 

    

    

 
     
     

    


   
     

  
 
   
 




   

    
   

 
    
    

    

    

   

   
    



    
    
    



   
  
   
 
    





 مجلس الوزراء يوجه الصناديق الحكومية لتأجيل أقساط المواطنين خالل رمضان 


 فريق حكومي يدعو لتعزيز دور الشباب في خطط التشغيل والتدريب 





    

      


     
    
       
      


   

 
     
    

    
    


   
      
     
      
      
     


     
     
     





 
     




     






     

    


    
      


 
      
      

     


      
     
     
   
     


      

    
   


    

     
     

  



     




     

     

     

 
  




     

 

  

  
    




      
   



     

    

  
     



     
    

   

     




    


     
      


     




      


    



    

      
     
     
     





      
    
     
  
     
     



 فريحات: مستمرون بدعم الجهود الدولية لمواجهة ا*رهاب والتطرف 
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 الصفدي يلتقي السفيرا�ماراتي 

 المجتمع العربي.. مؤتمر با�ردنية 

 سفيرة اسبانيا تؤكد دعم بالدها لحل الدولتين 

 سفيرة النرويج: عالقتنا با�ردن 
متجذرة ونعمل لالرتقاء بها 



    
     
  














 
    
      





     


    
  




     

    
     
     
    
    
     


     
    

    
    






    
    




     
     
    



     
     
      

     
      

    
    
     


     


     
   

     
     





      
    
     
     

     



  

    
    
    

    

    

     
    



    

     
    



    

     

 



 الخصاونة: استالم المال الموروث بالدفع االلكتروني 
في عمان وقريبا في إربد والزرقاء 



     
     


     


$


   
   
     


     
      
     


    
      
    


     
   
     


     




    
     
    
    



      
 
     
   
     








   
      
 



     
    


      

      

    





   
      







    




      
       

  






      




     
    






      
     
     

      


      
   
     
      

     

    
      
      
     



     


 

    


    
     
     
     

  
    


  

     


     
     
     
     

     



     
    



   
    


     
    



 مستشفى حمزة يوضح حيثيات
وفاة الطفل كنان 

 نظام توظيف جديد لHوقاف وتحويل 
»المساجد وا�ئمة« لـ »التشريع« 



     
    


 
 
  
    

     



 
    

     
    
   







   
    






 



     



     

      


    



    





     
     
    
   




     


    


 
      
   

     
     

    
    
    














































     
     
    
    
    




      

     
      

     
     
     


 

     






    

    





     
     


      
     




     
     
       


       
      

      
      
     
      



      





      
     
  





     



      
   
     
      
      


  





      

      
     
  



    

     
       
      

      


      






 دراسة تطالب بإزالة االلتباس حول تداخل الصالحيات بين مجالس المحافظات والتنفيذية 
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 مزارعون في المزار الجنوبي يطالبون 

»الزراعة« بعدالة خدمية 


     
    


    
      


 



      
      
      
     
      
     

     
 


      




    


     


    


 

     
     
      




    
      





     
    

     
      




     

     
      





   



   





   
      


     
       

    
       
     

  

 توزيع ٧٥٠ شجرة مثمرة على ٩٠ أسرة 
في ا*غوار الجنوبية 



    

     
    
     

   

    
      


     

  
     
     
 

  

    
     



 عشيرة الرقاد: نقف خلف الملك في دفاعه عن القدس والمقدسات 


      

 



     




     
     


     

     


     
    





     
  
      
     
    
  



     



      
    







    
     
     






  



      
     

   
     


      
      



      

      


     








     


    

   


   

    


    



      
      













 
     
    
     
      


     
    
  


    
    
    
     
      
    
    
     

       





     
 


       
      
    


   


     

    
    
 


     






     
    



    
    


    





    


      
      



 

      
     
      
    
     







 وعود التعيينات تفضي إلى تكسير مكتب مدير عمل الطفيلة 
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 محاولة تهريب مواد مخدرة داخل نافورة 

 ضبط ٤٢ ذبيحة مخالفة للشروط الصحية في المفرق 

 إحباط محاولة إحتيال عن طريق شيكات وأوراق مالية مزورة 
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 شارع صما الرئيسي يتحول إلى برك مياه عائمة 
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 مرضى يصارعون ألم غسيل الكلى 
ومعاناة التنقل في بصيرا 

» المؤتمر الصيدالني«: المهنة تطورت 
وتقود الثقافة الصحية 
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 غموض اتفاقية »أوتوبارك إربد« يثير عالمات استفهام 
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 مركز صحي الربة الشامل.. اسم على غير مسمى 
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   إنجاز ٤٢٪ من تعلية سد الوالة بكلفة 
٢٧٫٥ مليون دينار 

   »ا%مانة« تدعم إقامة قاعة
 في مخيم الوحدات 



  





    


     



    


   




    
     







    

   

  


   
    

   
   


     
    

    

    



   

 توقع إقرار نسبة زيادة رواتب 
متقاعدي الضمان اليوم 

   الضمان توقف رواتب (١٠٠) متقاعد مبكر 



    




    

 
 
    


   

    
     


     
    

  
 


     






    


     
     


     

   





    

    
    

  
      

    

 

    
     
   


     
    

      
    

     

 

    
      
     

      
 


     
 



   
    
     





 



  
    
     


   »التربية«: ال ارتباط لصندوق النقد والبنك الدوليين 
بتطوير التوجيهي 

   دراسة :غالبّية الوظائف والمهن المعلنة لم تشترط 
 Kمستوى تعليمي
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   انطالق فعاليات المؤتمر الدولي للكلى في عمان 

 بحث الحلول المرورية على تقاطع ا%ردنية 
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 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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» بناء القدرات الريادية« ورشة عمل لشباب بالجنوب 

   علماء اجتماع يبصرون مستقبل المجتمع العربي 





      
      
       


     


       
      
 
     



     


       
    
       
      


     
     
       

"
      


      
      




       
        


   

       
      



       
       

      


      

 
      


       
      

      
       
AFD      
SAWA
       
      

        
       

      





      
        
      




       

  
      

       
      
       
      


       
       
     
      






    



       



      

      
      


      
       

      
  "  





      
       
    
       
      


      
      
      
        




   معرض لتكنولوجيا المعلومات بجامعة البترا 

   مؤتمر علمي دولي لعلوم الرياضيات
بجامعة الزرقاء 




     

     



       
   


       
      
      



   
       

     


      


      
 
    
      
       
   



      
      
  




      

      





      






 

      
       
       


       

     


     


      

    
     
       




   
      

     
      



 مبادرة »ض«.. إنقاذ أجيال يعانون من ا2مية وإن كتبوا وقرأوا 
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واشنطن: ال »كونفدرالية«.. ال وطن بديل
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 السودان: دعوة إلى »مليونية« اليوم للمطالبة بحكم مدني 
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   أمطار غير متوقعة تنعش ا%هوار التاريخية بالعراق 
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   إطالق معرض مرج الحمام للكتاب ضمن مبادرة رصيف الثقافة 

   شهرزاد تواصل حكاياتها في افتتاح »الشارقة عاصمة عالمية للكتاب« 
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   »ثالثي من بغداد« في ا9ورفلي.. وجه مختلف ل3بداع 

 »أحْ« لهيثم بردى.. استعادة التاريخ لمواجهة المستقبل 
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 ا�مير علي يستقبل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة السعودية 



      
   

     

  

    

  
     

     
      



      
     


 ا�هلي يتعاقد مع طاقم فني 

لـ »كرته النسوية« 



      
     






     
      
      
     









      


     




   
  


      



     
     
     
  

      
     




     




  
     
 

     


      
    
      
      









   

    
  





     
    
    




   
     
      


    

    

    



    
     
    
    
    
     
    



    



     
      

   


   


    
     

 
     
     
    


    



  
      
     
    






     



    



  
    
    
     
 

     


    

     






      



















 حسم مشروط 

 سحاب يتصدر.. وشبح الهبوط يشتعل بـ »كرة ا�ولى« 
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 العربي والحسين يواصالن صدارتهما 
لـ »يد الشباب« 



    
     
      

 
  
      
      
       
     


      
 

      

    


    
      
     

      
     
      


 
    
     

  
     
      
     
       

  

 »الجامعة« تواصل صدارتها لدورة
االستقالل المدرسية 
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 التركي كااليوجلو: فرز الالعبات نهاية الشهر الحالي.. 
والهدف التأهل للمستوى ا0ول  
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