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الملك: الصعوبات تزيدنا إصرار� على ا�نجاز
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غنيمات: موقفنا من القضية الفلسطينية 
لن يتغير بمشاركتنا في ورشة البحرين
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الحكومة ستبدأ قريب6 بحوار شامل حول 
تعديل »االنتخاب«
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الملك: مستمرون في البناء والتنمية الشاملة
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سعيد بوجودي بين ا$هل والعزوة من أبناء الكرك أهل النخوة والهية

     



        
 
       

   
     
        
       
        

       
           
  
       

 

    
         

  


        

  
           
    
        


  

        
        


  
         
      
        

     
        
       
         






         

        

      
        
 
         
       

     

        
          
      
         
       

 
          
         
  
       

 
       


      
         

       

    

    

         



    
     
       



       
    
          
        
       


     

        

         
       
        


         
       

       



   
         
         
        

      
  
       
        
         

   
          


       
      
       

  



 عندما يخاطب الشباب الملك بـ »يا والدي«... ينصت الجميع 
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 الملكة رانيا تزور مكتبة »كون« في مأدبا 

 تصنيف (QS): »ا�ردنية« ا�ولى محليا
ثم »التكنولوجيا« تليها »ا�ميرة سمية« و»ا�لمانية «
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m

























   

    




   



   
    
     




    
  







  
   


    




   
  
   




  –    
 –




     
     
    

   
   

    


  
    








    
   


    


    



    
   
   
   
   
   













 


   
    
 


     

   

    












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

   وزير الداخلية: التطورات الفنية 
تحتم االنفتاح على ا�عالم 

 حوار شامل حول تعديل قانون االنتخاب..قريب! 


 غنيمات: التحديات تحتاج لماكنة إعالمية 

لتقدم الحقيقة وتواجه الزيف والتشكيك 
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  أزمة بين »التربية« و»المدارس الخاصة«..
 تنذر بقطع العالقات من طرف واحد 
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 غنيمات: االقتصاد يسير باالتجاه الصحيح 
رغم صعوبة المرحلة والتحديات 
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 »المحاكمة عن ُبعد« توفر ا�من وتقلل الكلف وتنهي 
معاناة نقل المتهمين 




     
     







    








     
      


     
    



     
    





    



      


     

      





 
      





  
     
     

    



     








   
     

 


    


     


    

   

    




 تسويات قضائية تسترد ١٤ مليون دينار 

 ٥ آالف مشترك يعتدون على مصادر 
المياه في البادية الشمالية 

 كتلة حارة تؤثر على المملكة اليوم 

 اعتداء على مزارع وسرقة أغنامه
 في الرمثا 

Dضبط مطلق نار أصاب ١٢ شخص
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 ١٢٠ إصابة حرجة جراء حوادث على الطريق 
 Dالصحراوي.. شهري



 سكان ٤٠٠ منزل في الجفر يعيشون حياة بدائية 
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 الموت على شارع الغباوي..يتربص ليالً 
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وزير العمل يبحث مع سفيري ا�تحاد ا�وروبي والصيني 
تشغيل االردنيين

 زراعة السيالج بدًال من المحاصيل الخضرية
في ا�غوار الجنوبية 

 الخراب يعود لشوارع حيوية في الكرك بعد فترة من تأهيلها 



  



       
    


     

     

     
     


    





     



    
 
    





    


     
    




 
     


    

    
     

  
      





    

     


     


     



     
     







    
   

 

     


    

    
 


    
    
     
     
      

     
    

    
    

      


     
     
     
  



    
   

  

     
     
     
     

    
 



     
     
    
      


     

      
     
     
    
  
     



    
     
    
      




    
     
   




    
    






      



     

     




   
    




      


     
    




    

     
     
    
    
     



 تكريم شرطيات متميزات 



    
     



   
     

     
    




     
     
 

    
      

     
 

  
 



 مؤتمر منظمة المدن العربية..اليوم 

   تكريم أسر شهداء 

» ا�حوال المدنية« تنشر رابط 
الخدمات ا�لكترونية 

 منح ٢٠ مزارعL في المفرق
شهادات منشأ 
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فلسطين.. الخطة االقتصادية لن تخرج بنتائج


   
    

      

    



     


     

    
   
    


      


       





     
    
     


      


  
       







     




     
        

     





    


      
      


  

       



       
      
      



      
      



      


















 
 





 


 سنوات من الجهود لحل النزاع.. 



    
     
    

  
    

      
     


 




       
    

 
     
  

      
     
      

      
  
    


   

  
    
      
     
    

   
      
      

  
      


     
      
     
  
     

 


     

     




      

     
   
  
     
     

 

     




     
     
  


     
 

      




 
     

    
  
     
    

     
   
 

   

     
 







 دعم عربي للفلسطينيين بـ ١٠٠ مليون دوالر شهريا 
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بولتون لـ طهران: التعقل ليس ضعف�



     


 
      
   

 


      





    
    



     

  
     


  
       



    

      



 

     


      


     



      

    



     
    






       
 
   
     


    
     
     


  
     
     

  
 

  

      

  
     
       
     
     
      

    


     

     


     

      



 

     

 
  
    
      

  


 
   


 



   مقتل ٥ مدنيين بغارات للجيش السوري 
على إدلب 
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m




z i u d 1 1 @ y a h o o  c o m
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S a m e r  y u n i s @ l i v e  c o m
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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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إدخال مفهوم الريادة في المناهج الدراسية

       
        
     
      

       
  


    
      

       
       
       
     

 
      
 
      


        
      
   
    
      

  
      
      
   
     

      


     
     


 
      




      


      
     
      
  


 
       
      





      
       




    


  
      



      
    

       
       
       


  
     
     
   

 
         

       

     
      

  

   


      


     
       
     


      
      
      
      
     

  
       




      


        
      
      
      
     



     
      

      






     


       
      



  

 
    
     
      


        





       
      
       

      



      
      
     



      
     




 ٧ آالف طالب سوري في الجامعات ا�ردنية 

 »شباب النواب« تؤكد ضرورة تفعيل دور مراكز 
التدريب المهني 
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» آل البيت« تطلق برنامج4 تدريبي4 
لتكنولوجيا  المعلومات 

» شباب عجلون« ينفذ أعماالً تطوعية  
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 تراوح مكانها تراوح مكانها
في مربع الثبات  في مربع الثبات  

السلبي السلبي 



الشخصية الشخصية 
المترددة المترددة 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m







             
  
  
  

     
    

     



    
    
     


      
     



     
   




      
     


     

     




    



     


     
   



     


    



    
     
     


   
     
     

     
    
   
      

 
     
      
      

    
     


 

    



 

    
   
     



     
  


























 حمدي الطباع: رؤية شمولية هادئة في ا�زمات 
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 بني عامر يحصد ثمار ا�مل في الستين 





      

     

      






  

     



 

     


      
    






  


 
       


    


     




      
     

     
   

      
  
     

    


    
  

 
       
  
       
      



    
     






      
     
   
       
     




 
       
       
 



        
      
      


     

        

 
      
      



     
      
      
       
 




           

       
      
 
   
       
      


       
 
 
        
   
      

      

  





a h m e d a l z o u b i @ h o t m a i l  c o m



      
     
     






     






 
 
      

     



     


      




     


     


      

     


  


  



      



        
      
       











   


      

    





 





 


     



     



      
     
      
     


  
 
        
   




معرض متنقل للفن ا,فريقي المعاصر في المغربإصابة امرأة جراء هجوم دب في سلوفينيا
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 »رم المسرحي« منجز وطني يعلي من قيمة ا�بداع 

إشهار كتاب  »رفيق اللحام.. رائد الفن ا!ردني المعاصر« 
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culture@alraicom



ب ا!حالم« للتطواني: بطوالت من الواقع المؤلم   »مهرِّ

   معرض جماعي في »بندك آرت«.. بساطة اللون 
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   ليلى ا!طرش: ا!دب انعكاس لثورة االتصال العالمية 

   مشاركة عربية وعالمية في »موسيقى البلد« 
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» كتّاب إربد« تحتفي بديوان الشلبي »حقائب الظل«  

      
      

 
     


   
      
      

   
    
     
     



     
     
     

      

      
      
      
 
    






     

      
        

      


      
      
     


  
       
      

      
      


    




  
      

     

















   ندوة في المركز المسكوني تعاين أثر الفن في المجتمع 
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 منتخب الناشئين للكرة يعلن قائمته 
لـ »غرب آسيا« 

 تصاعد التحضيرات الستضافة 
»غرب آسيا البارالمبية« 



     
      

        


      
      
  


     


      
     



 
     



    

 
     
     






    

     



     
   
    
      
     



    
      

      
      

      


  
     




      


     
       
     
      
    



     

      

    


     
    
     

  




 اتحاد الطاولة يُعيد هيكلة خطته السنوية 


   



    

      


      








     




     







     
      
     




    
      
   
     
     













  

     



    
     
     
    

     
    




     
     
     
    

    
    

 
     




    


     

   


    
     

     
    

    
      
      

     
    
  



  




     



     
    

  

 

    
     
 








» ا5خضر« بمن حضر.. 

 الجزيرة يبحث عن الدواء أمام الجيش 
السوري غد= 
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 الرشيد يحقق الذهبية الثالثة ل�ردن 

 »طائرة شباب الحسين« 
تبدأ تحضيراتها.. اليوم 
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 انتخابات نادي الطيبة الشهر المقبل 



       


    
     









     
    
     




   









    


   
    




    


   
    


    

     



   



    
    
 





    
    
  




    
   
   
   


   

   







    


    

   

   
    
     
    

    


    




    
   

     
    



    



    
    

   







    
    


   



    












 العبو الشطرنج يدخلون مراحل الحسم 

 »الزمن الجميل« تنظم بطولة عربية لخماسي الكرة 

 منصور ثالث@ في بطولة هولندا الدولية للقفز 
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 تونس تفتتح مشوارها بلقاء أنجوال.. ومباراة تاريخية 
لـ موريتانيا 
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 أوروجواي أمام عقبة تشيلي.. واليابان تالقي ا�كوادور 








      
      






      

 


       


      




     
      



     
        




      
      
      


      
     
      







      




        

       
   



    
       



      
     


      

      




  
    


    
   
      




      
      
     





    
   
     



     
      


       

     
       


      
      
      
      




 

 فوز كاسح لحامل اللقب 
في الكأس الذهبية 



     
    
     
      
    



       
      






      
 




      

    


      
     

       

      
   



    


    

  





 ألمانيا والنرويج أول المتأهلين لدور الثمانية 
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  ٧٠٪ تراجع إيرادات الخزينة من تخليص 
المركبات في أيار 



 شويكة: ماضون بتطوير الخدمات السياحية 

»التنمية والطاقة« ينظم لقاء للشركاء والمستفيدين بعجلون
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  البنك الدولي: مستعدون لدعم تنفيذ 
مشروعات كبرى في ا9ردن
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 شويكة: ماضون بتطوير الخدمات السياحية 

      
     
    
       
   
    



   



    

     




     
      

     








   
     
      
  




     
      
     



     
   
     

 
     

    
   
   
    


 



    

   
   
   



     
    
     



     
     
    



    

    

  
    
   
    
     

    

     

 
     
    
    
    


    
   



    

 
   
    



   
     
     

     

      
    
     



  
     
       



   
     


    
     
    













 مذكرة تفاهم بين »ا�ردنية لضمان القروض«
و»االتحاد الئتمان الصادرات ا(ماراتية «



   


    


   

    
     
    
     



    

    
     


    


    
    


   





     
  
    


     
     


    
   

     
   

 
     
   
     

     




      



 
    



     
     









    
   
    





    
   


    


 
   

 
   
   


   


    
    

    









 زين تبدأ بتزويد المدارس الحكومية 

با�لواح التفاعلية وا�لواح البيضاء 
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 البستنجي : ٧٠٪ التراجع بإيرادات الخزينة
من تخليص المركبات في أيار 

  
   
      
     

     



  
      



     
  
     

      
     


     









      



     

      



 
    
      


      
   
       
      

 

    
      

    
     



    

      

     

      






 الخصاونة يشارك باجتماعات 
عمومية الجسر العربي للمالحة 


   
     
     
    
     
     


    
    
   



      
  
    


    






   

  
    


  

     



 

   




» تكنولوجيا المعلومات« َيتخوف من مشاكل عند تطبيق »الفوترة «
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 تصريحات الرزاز تدفع مؤشر بورصة عمان لالرتفاع ١٫١٢٪ 

 المؤشر العام يشهد ارتفاع' بنسبة ١٫٤٩٪
خالل ا6سبوع ليصل إلى ١٨٣٩ نقطة 
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 عجلون: »مشروع التنمية والطاقة« ينظم لقاء للشركاء والمستفيدين 

 اتفاقية ,عادة هيكلة االتحاد العربي للكهرباء 
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 اليابان تتبرع بأجهزة »ألتراساوند ذات 
ا6بعاد الرباعية«  لـ »حماية ا6سرة«





     

    
     


    
    

      


    
     




 

     





  





   
    

   



     
   

      
   


     


    
   





 البنك ا,سالمي ا6ردني يجدد دعمه للمسابقة 
الهاشمية الدولية لحفظ القرآن الكريم 







     
   


     




     

    
  



    
 
     

    

     
  
    



    
   


    
     
     



     




    






























 مصفاة النفط الوحيدة
في المغرب تبحث عن منقذ 
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 ٥٠٪ من ا"سر عالميا لديها حاسوب في ٢٠١٨ 




       
      



      

  
      



       


       




       
      

      
    





        
  





       
      
   
        



        
        
     

 



         
         


  


        
       
 

  

         
         












 
 











 

 
 




     
       
    


 
     

        
 
  
     
      



      

      

     
   
     


     
      


      
 

      



   
    
     
     


      


     
         
      
     
      

KasperskySecurityCloud





»وزراء  المالية العرب« يؤكدون التزامهم بتفعيل شبكة ا"مان المالية لدعم فلسطين 

 تضاعف عدد المستخدمين لبرمجيات »تنظيف« ا"جهزة 
إلى ١٫٥ مليون مستخدم في عام 
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