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الملك يرعى االحتفال الوطني بعيد االستقالل









    

   

   
    
   
   


    


   
  
   
   


 



 إجراءات »دارسي السودان«: السماح لطلبة 
الطب الدراسة بشروط 

الضمان: العمل ا1قدم لتحديد راتب التقاعد 
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 الملك يرعى االحتفال بالعيد الثالث والسبعين لالستقالل 
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 أوسمة ملكية لمؤسسات وطنية ورواد عطاء وإنجاز 
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   البدور: وسام ا�ستقالل لـ »العلوم ا�سالمية« 
حافز لمواصلة تحقيق رسالتها 

   المعايطة:نفخر بما تحقق
 لعمال الوطن 

 ثيوفيلوس: الملك لم يدخر جهد6 
لحماية شعبه وصون حقوقه 

 النقابات المهنية تهنئ
 بذكرى االستقالل 
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 الضمان تاريخ العمل ا�قدم لتحديد راتب التقاعد 
والشمول بـ »إصابة العمل« لمن يعمل في أكثر من منشأة 

       
   

      
      
   
      
   
 

  
      
  
   

     



    

     


    
    
   
    


    
     


     
    
     




     
    
    
    


    
    




    



   



     



      
   

    

    






      
    
 

   
      
   




 المفرق تستذكر بطوالت صانعي االستقالل 

 ا�ردن يدين تفجيرين بفرنسا وأفغانستان 

 مشاركة واسعة بمهرجان ا�سرة 
الرمضاني في الشوبك 
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 انتهاء عمليات إخماد الحريق 
الحدودي في ا�غوار 

 مياه البترا تدعو لترشيد االستهالك 
للحد من ا�زمة 

 مطالب بإنشاء فتحة التفاف 
أمام مدخل مدينة جرش الحرفية 
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 إجراءات »دارسي السودان«: السماح لطلبة الطب 
الدراسة بشروط واالستمرار بدفع مخصصات الموفدين 





    


    
     

    
       
     







 

      


    



    

   
    
    
     





    
  





      

     
    




      
     
    
    


     

        
     


      
  
     
      

     


      

     


     
 

     





 توجه Cنشاء فرع لبنك المالبس في »ا�ردنية« 

 »الزراعة« تنفي تفويض أراضٍ 
حرجية لشخصية  رسمية 

أ هالي ا�غوار يعانون من مشكلة 
فصل »الكهرباء« 




    





    

    


     



     





 

   






     
      



 





    




      
    
      
    
    






    
    





    



     
     
     




    






      
    





 ارتفاع نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم  
المهني والتقني ١٦٢ ٪ 
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 حزبيون يناقشون سيناريوهات مستقبلية لالمركزية 



      
    





      
     

     
  
    


    



   


   
     
      
     
      
    
    
    


    
  
    

       
      
    




      
     


      


  
     
      
    




     
      

     
    
      







 مدونون يستحوذون على سوق ا!عالن بأسعار خيالية 



    

     

    
     
 
     
      


   

     
  




   
   




    

    
     
     

 




   




    


   
 


    









     

   

    

 



    
     

 
    

    


     



   

     



 أطفال ونساء ضحايا للتسول في المزار الجنوبي 


     
    




    

     

    


    
      
    
    
    








  
    


    
    
     



    





     







    





    
    

     
    
     



    
    
   





   


    

   

  
    
    


     
 
     

     
     
     



 العثور على جثة متعفنة لعشريني في الكرك 
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أسلحة تركية للمعارضة السورية
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واشنطن وطهران.. حرب تصريحات
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أوروبا تنتخب برلمانها..
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 الرمثا يُبهر الوحدات.. والفيصلي يكسب الكرمل 


  


    

    
  

     

 


     






    
     
 


    
   


 

     
     
    


    



    
     
     
    


    

  



    
    
    


   

    




    




    






     
     

    


    
    
   
    
    




   
     


    


    

  
    
    
    

    

    
     


    
    





    

    
    
     
    
    

     


    

    
     



 


















 








 وزير الشباب يلتقي الفرق المتأهلة للمرحلة 
الختامية.. اليوم 



     


     
    



    



    
    
     

   
    
     


       

     



     
     
    
    

     

 
    
     





       
     



     
 


   
     
    
    
 


 
     



       

     
     
     

 

 
     
     

     

 
 
     


      
     
    
    

 

 
 
   
     


      


       

  


  
    
    



 منافسة قوية على ألقاب بطولة 
االستقالل  للقفز 
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 أبو عطا: ثالثة برامج لتطوير اللعبة.. و»صقور ا�ردن« يستحق دعم الجميع 
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 »الدرك وبلدية إربد« يتصدران بطولة 
االستقالل لـ »اليد الشاطئية« 

 النابلسي بطل »الكبار« لفروسية 
اسطبالت الصيفي 

 »ا+ولمبي« ينظم بطولة تنشيطية 
بكرة الطاولة 
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 أندية الرمثا.. والحاجة للمراجعة الشاملة 

 التعادل يحسم مواجهة الوداد والترجي 
في نهائي »أبطال أفريقيا« 
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 الموجز ا�وروبي 
 ثنائي الصدارة ينهيان المشوار بخسارة..

وكاين إلى الدرجة الثانية 

 نهائي باكو يثير غضب آرسنال وتشيلسي 
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 السقاف: االستثمارات توفر ٣٥٠٠ فرصة 
عمل دائمة 

أيام أردنية في إسطنبول للترويج للمشروعات االستثمارية

 االستطاعة التوليدية من الطاقة المتجددة
ترتفع إلى ٢٤٠٠ ميغاواط في ٢٠٢١ 
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البيع بخسارة استعدادا لتصفية محال مالبس 
أوروبية في بصيرا 
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 رجل أعمال أردني يكسب قضية باBمارات 
قيمتها ٢٤٫٥ مليون درهم 







   
   





   
   

   
   
  

 






    
 





$
  
    
     
    
   
    

   
 
















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

 


السقاف : االستثمارات توفر ٣٥٠٠ فرصة عمل دائمة








   

  
      
     

        


      

     

     

     

      
     



      



       
         



       

     
        





 رجل أعمال أردني يكسب قضية 
با0مارات قيمتها ٥ر٢٤ مليون درهم 



   
   
   


  



    
   

   
   
  
   
    
  


   

   


    
   
   


   
  
   


   
    

   
   



    



  
   
   





   





  
    




   
 


   

   
   
   

 




   
   
    

  



   



   


   
    

   



    













$








    




    
 



    

   

    


     


    

 



     

    

     
 




  




    
    



    
    


    
   

   




    
 

    

    


   


    
    
   
   


     

    



    




  

     





البيع بخسارة استعدادا لتصفية محال 
مالبس أوروبية في بصيرا 
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