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ترجيح خفض أسعار المحروقات ٣ - ٣٫٥٪

ال تأجيل لتطبيق نظام الفوترة الجديد
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الملك يؤكد أهمية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس
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ولي العهد للملك: أبي ومليكي.. حملَت إرث أبيك وسرَت على خطاه







  
  

  

  























$ تنشر مسودة قانون اJدارة المحليةتعديالت »الضمان«: وقف التقاعد المبكر للجدد
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 احتفال الشباب بالجلوس الملكي يعكس قيم الدولة 
من عدالة وتضحية وحداثة وإنجاز 
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 الملك: ضرورة التوصل إلى سالم استناد� لحل الدولتين 



رئيس الوزراء: توفير البيئة المناسبة الستقطاب 
االستثمارات ودعم ا-صالحات




   


     




    


     
    






    

    



  
     
    

 



 




     


    



    
     




     

    
    
  
   
    

 
     
    







    



    
    
    

   
     
    
   
     


     

   




     


     

   
    

 
    


      
  
   
   
    
     

    
    
     
    

   


   
   
 
    
   
    
     


     


    

    

  

 الداوود يبّين إجراءات ضبط عمل 
المركبات الحكوميّة 


»الداخلية«: إعادة مسرحين من 
الخدمة العسكرية وفقا للقانون
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 إرادة ملكية بدعوة مجلس ا?مة 
لدورة استثنائية في ٢١ تموز 



   
 

     
 


    


    



  





     

   


     


  





    





    





    

























ترشيق القطاع العام عبر »نافذة« التقاعد مرهون بآليات ومعايير التنفيذ
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 نواب: مشاريع السالم ال تحل بـ »صفقة« 
بل بمنح الشعب الفلسطيني تقرير مصيره 



     
     


     

 





   
    
    
    
 


    
     


      

   
 




     




    


  


     











    
    

    


   




     



      


     
    
    


    

   

    
      




    




    


    



    
   



 








  
   





   
  


    













   


    

 




    

    
     

 

    



    
   

   

   



 برامج عالمية تقدم مشاريع مشتركة مع »ا'مانة« 

 مؤتمرون: الشراكة الحقيقية أساس التنمية 
المستدامة في المدن 
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 خالفات مجلس النقباء تتجدد من بوابة التيارات السياسية 
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   ٣٥٠ مليون دينار لم تحل مشكلة انقطاع المياه في الزرقاء 


 

       






     


    

  
       
       


     
      
       






      

     
    
      
     
      
       


 
      
       
 


      
     
      
      


       
       








     
    
    


 
       

     
      


 

     

     
     




     
      

  








     


      
       
      
    








 الحكومة تضع حلوالً لقضية »التعزيم« والمتضررون يرونها منقوصة 
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 تعديالت على »الضمان« تلغي التقاعد 
المبكر للمشتركين الجدد وتبقيه للحاليين 


    
    
   
  
    
    
     



     
 
    
   
      



    
   
    




   

    

    
   

    


    


     

    


    






    
   
     

 

 
     
    



    
    
     

 


    
   


    
     



 مؤتمر يناقش مكانة القدس والرعاية الهاشمية لها 
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 توقيف ٤ اشخاص بالجويدة على خلفية قضايا فساد 




   

  


   
     
   



   
   






    
    







    
 
   

 

 



» مكافحة الفساد« تسّمي ضباط ارتباط لها 
بوزارات ودوائر 


 الدرك والدفاع المدني يبحثان التعاون 

مع جامعة نايف 

 مذكرة تفاهم لتعزيز الوازع الديني عند اCيتام 

 إصابة ضابطين بمداهمة مروجي مخدرات 



   
    

   
   

    




  

 
    








   


     

   

   


 
   

    

 
   
    
    





   

  
    
    






   




   




   

  
  
  




   

   

  
   
   
    


   




    

  













   


  





   
   


    
 
  

 

   
   




   
   




   
    



    
  











   




     




  




    
 




   
   

    
 
  



  
    

    

    
    
 
   




    







 المعايطة: الملك أعاد للقضية الفلسطينية حضورها 
كأولوية عربية وإسالمية 
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معامل الطوب والحجر في الكرك ترفض ترحيلها للمنطقة الحرفية


     
     
      






  


      


       
  
      
 




     

      
      
     


      
     
     



       
     


 



      
   

       
      

     


       
  
       
      

      
    
    





     


   
      

       
     


       
     
      
    

      
 

     
       


       


      


     


     
     

     
      
      
       


      
      
      




     




       
      

    

       

  

     

 
     
      
    
     
    
      




      
      
     
     
      





     

      
     

      


      

    
      

 

 مكرهة صحية لتراكم النفايات في بلدة محي 




     

 


     
    
      
   

    

 

      

   

    



    

     


   

    
     



    


     
     


     
    
     
     
    

 



 الصرف الصحي ينذر بكارثة بيئية ويهدد مياه 
الشرب في السلط 
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 مركز صحي البقعان.. ضيق المبنى يزيد 
معاناة المرضى 
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 »٢٠٠« بئر مخالفة في البادية الشمالية 
تستنزف المياه   يوم وظيفي لتوفير ٩٩ فرصة تدريب في إربد 
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 المياه تحذر من االعتداءات المتكررة 
على المصادر المائية 

 انخفاض طفيف على الحرارة اليوم 
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 الرزاز: لن نرضى للعالقة اAردنية العراقية 
إِال أعلى مستوى 
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تنشر مسودة قانون ا�دارة المحلية $ 
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 خريج يبدأ مشوار الحياة عامل »كازية« 
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 أبو رمان: مطلوب تحديد أجندة شبابية
لكل محافظة 


  

    



    


 

    




   





  
      
    


     


    


     

    
   

 



    
    

 


    
    
    
 
    




    

    





    


 
   
     

   
    

   



    


   

    


  

    
    



    





   

    
    



    

     
    
   
    

   



     
   
   

   
     
    
 



    


   
    
   


    
   


























     
    

 
     
     


    



     







     
      




      

     

   



   




    




      
     


     
 


     











     


    

    
     

     

    
   
   


  
    



   
    

  
    

    





» الشباب« تفتتح معسكرين بالعاصمة والبلقاء 
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»ورشة البحرين« تنطلق وسط مقاطعة فلسطينية
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 مخطط استيطاني جديد في الخليل 
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 حزب للمستوطنين ينسحب من »اليمين« 
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 نازحون سوريون يبيعون أثاثهم ومقتنياتهم لتأمين قوتهم 
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ترمب يحذر من رد ساحق على أي هجوم إيراني
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 حسان أبو غنيمة أيقونة السينما في »جرش ٣٤« 

 الشنطي: انهمار المعلومات أدى إلى أزمة معرفية 
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أنور حدادين: أعمال فنية وأكاديمية لتعليم الموهوبين



    

      


      


$





    
     
   coller   




      


       

     
        


     


  


       
      
     


       
      
 

       
   






      
       
  








     


      
       
      
      



    


     


      
      
      
  





     

      
      
      

     
     

     
     
       




     
 

      
     
      
      

    

  

       
 



      

        
       

  










       
       



       $
       

        
    


        
        



     






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

 لماذا اعتذر الفيصلي عن البطولة العربية؟! 
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 الجزيرة (٤) الجيش السوري (٠).. شراسة 



 سباق الحسين لتسلق الرمان ٢٧ تموز 
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 بدء التسجيل لـ »سامسونج سباق السيدات ٢٠١٩« 
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ردود فعل متباينة بعد تأجيل الموسم الكروي إلى شباط 
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 مشاركة واسعة بـ »تنسية عمان« الدولية 
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