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تعديالت »الضمان« تزيد اقتطاع العسكريين 
إلى ٢٨٪ بحلول ٢٠٢١


٢٦٥٣٨ طالب. زائد+ عن الطاقة االستيعابية للجامعات
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وثيقة الحكومة: تنفيذ ١٨٧ 
التزام. وتوفير ١٤٢٧٧ 

فرصة عمل
¶



 $ تنشر مسودة القانون 

المعدل للسير
¶
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الملك: اHردن واGمارات كتف. لكتف



الملك: موقفنا من القضية الفلسطينية 
 ثابت وواضح
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 الملك: سيادة القانون أولوية ويجب تطبيقه دون تدخل الواسطة والمحسوبية 





    


     




     

    


  
   

  

    


    
     

     
     
    


    
     
     
    
    
   
    









الملك يوجه الحكومة لتطوير برنامج تمويلي  لدعم المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة للشباب 




      

     
     


   


     
   
    

      
    


    


     






    


    
    
   




     

   
    







     
     



    


























   







   
   








 الملك: بالشباب تستمر النهضة ويتحقق االنجاز 
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 الملك: التمرين المشترك رسالة ل�قليم والعالم بأن ا�ردن 
وا)مارات في نفس الخندق 
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 وثيقة الحكومة لعامي ١٩ - ٢٠: تنفيذ ١٨٧ التزام� 
وتوفير ١٤٢٧٧ فرصة عمل 
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   وزير الداخلية يدعو للتوازن عند تقديم 
الدعم لالجئين والمجتمعات  المستضيفة 



    


   
      
 

     

    



   

       

     
     
    
     
      



      
     
    

     
   
















   ٣ بلديات لم تسلم موازناتها للوزارة 
للمصادقة و»المفرق الكبرى« قيد التدقيق 
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   تعديالت »الضمان« تزيد اقتطاع العسكريين
 إلى ٢٨٪ بحلول ٢٠٢١ 

   الحكومة تدرس إصدار تعليمات جديدة  للعمالة الوافدة 
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   الدعم الحكومي لـ »آل البيت« يوفر رواتب الشهر الحالي 
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   »التعليم العالي« تعلن جميع مواعيد إجراءات القبول الجامعي




       
        

      
     



       
      
       

   
        
        
      



       
      


      
      

 

      
       
      

        
 

       
       



      
       
       
      


      
     
     

     



       
      
      
      
      






 ٢٦٥٣٨ طالبا زائدا عن الطاقة االستيعابية للجامعات 

 تخفيض نسبة حملة الماجستير لغايات احتساب
الطاقة االستيعابية  بالجامعات 
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 جلسة مريحة لطلبة »التوجيهي«
في امتحان التاريخ 


»اDحوال الشخصية« يدخل حيز التنفيذ الثالثاء

 بدء تنفيذ الخطة اDمنية واFدارية
في محمية البترا اDثرية 

 »التربية« تتحمل كلفة طباعة كتب مدارس اDونروا 
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حملة »بلدك بيتك« تتواصل في المحافظات
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   الطراونة: لن نقبل أي قانون ال يعزز الالمركزية 



   






   
    
     
     



   







      
    



 

    



 
    



     

      
    


     




    


    

   
   






     
   
     



    
   

     
    
    
    





   
     
    
      

    

     
   


     

 
   
    
     
    

     

    
     
    
    


    
    







مخططات شمولية لبلديات المملكة.. قريب�

 بحث مشاريع بلدية السلط 



    
    
     


     



     
  


    
   


   


  
   
     
   



    
   

     
     


    
     


    



    
     
    
     
     

    
    
   
     


    
     
    

    
    
     

    


 
     




     
     
    

      





    
   
    

    

  

  

    

 

     

   




   


  
     

   


    



   





   

 القيسي: مسيرة ا3صالح تسير وفق
خارطة طريق واضحة 

 العموش: مشاريع »ا@شغال« ستنعكس 
خدماتيا وتنمويا على الطفيلة 

 المصري: نحن في بداية الطريق 3فشال 
صفقة القرن 

ا3بقاء على المدير التنفيذي لبلدية
منشية بني حسن



      
       
      

     


      


   





    
        


       

     
      







     
      


    
   
     
      



     



  

     

    


     
       
       

     
     

    




     




      

    

     


     
      
     






      


      



   
      








  
        










 مناقشة »الذكاء االصطناعي وإنترنت 
ا@شياء لدعم استدامة المدن« 



     
      

      
     



     

    



   
       
    




 






      

     
       
      


     
   

     
     


      
    





      
     
    
    










 اختتام مؤتمر المدن العربية بالدعوة للمحافظة 
على الهوية الوطنية المعززة للتنمية 
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$  تنشر مسودة القانون المعدل للسير لسنة ٢٠١٦ 

    






   
      

     
     
     
      



    



   

     

     


    


     
     
       
     

   
     
     

     
      
    
      


     
      


      

     


    

      


    
     


 
     
     
      
     
   
    
     
    

     

     

   
      
      

     
      




     
     






     
     
    
    

     
    
     

     

      
 
    
 

      
     
    


      
   



     

    
    
    



     
      

    
     

      

   

 
      




      

  





    
     
    
    

     

      
   
      









    
      
       
     
     




    

    
      



      
     
    
      

      
     
     

    
    

    


    

      
      




       
   

     
      
     
      
     
     
     




      
     
     


    

       
    

 
 
      
       

 



 




        
     
    
  
     

      
      
      
     
 
      
 


 

   
      
    



    
      
  
      
      
  
      
      
      
      
      
      
      

 

      
 
     




       
     
  
     
      


     

     

      
      


    

     


   

     



     

    


 


    

    

     

    
    
    

  









      
     
     


  

    

    
     

    
 
    



 القبض على ١٤ شخص$ من مروجي مخدرات 
بحوزتهم ١٢ سالح$ ناري$ 



    
   
     

       


     
     


     
    
  




    







     


   

      
     
     



    
    
    
    

    
     
    
     




    
     

    
     


     
      




     

     

    




     
    

    

     

    
     



     



» ا9من العام« يحتفل باليوم العالمي 
لمكافحة المخدرات 
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   حمالت أمنية لمكافحة إطالق 

العيارات النارية 

   اختتام التمرين العسكري ا�ردني السعودي 





   


     

    
   


      
      







     


    
     
      
     
      


      






     
    








     


    





     
    



     

     


    


     
    
   









 عبيدات: ال احتكار ل.دوية وتخفيض أسعار ٧٥٪ منها 
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   كارفور جرش.. مشروع بـ ٨ ماليين دينار بين مؤيد ومعارض 
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 الرزاز يحضر اليوم الثاني الحتفال الجامعات 
بعشرينية الجلوس الملكي 












   
    
  

     
   
     



    

    
  
     
    
     



     
    
     


    

 




      
     
     




    
     
     
   


    

      
     
    



 


  



     

 

     


   
    
   
   






ا+ردن وسلطنة عمان يبحثان الخطوات 

العملية لزيادة التعاون

 وفد كاميروني يزور $ و»الحسين للسرطان« 

 إصابة شخصين بعيارات نارية بإربد 
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 بيوت ا+جداد المقنطرة...حجارة تروي ألف حكاية!! 



      
   

      



   

    
    

  


     


 
      
   
     
     
     
     
     
 
     

 
   
    
    

     
      
     

 
    

    
     
     



      
      
    

     
 
     




 
      
     


 


   

   

     

   
     

 


     
      
    
      

  

 

      
 


     
     
   

      
    



 
    

    

    


     
     

 
         
    
     


     


   
       

    
    
    
    

 مطالب بدعم مشاريع زراعة العنب في عجلون 

 تعيينات الفئة الثالثة بالشركات المملوكة 
للحكومة عن طريق »الخدمة المدنية« 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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اختتام »ورشة المنامة« وسط »تفاؤل« أميركي
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 إعادة فتح »قبور السالطين« في القدس 
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ترمب: حرب إيران لن تطول كثيرا
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   خطأ طبي يدفع طالب الختراع »جراح آلي« 
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»شباب إربد« تطلق معسكري ا!من والجريمة ومسارات 
بمراكز المحافظة
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 النظام الكهربائي يسجل ٢٩٧٠ ميغاواط
هي ا"على للصيف الحالي 

»ا"قمشة« ينفي ارتفاع أسعار المالبس 
بسبب القائمة االسترشادية



        



       

         










     

     


    






    

     

     



»االقتصاد النيابية« تنتقد تأخر الحكومة 
بإصدار نظام الحوافز للقطاع الصناعي
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» مكاتب السياحة« تلوح بالتصعيد لعدم تلبية مطالبها 
والوزارة تطلب التريث 
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» االستراتيجيات« ينظم حوار% للقطاع الخاص 
مع مبعوث االتحاد ا.وروبي 
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 بورصة عمان تكسب ٩ نقاط بدعم أسهم بنكية  .. وسهم $ يرتفع مجدد�
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»االقتصاد النيابية« تنتقد تأخر الحكومة باصدار 
نظام الحوافز للقطاع الصناعي

 صناعيون يطالبون بسرعة إنجاز مشروع حافالت 
التردد السريع 
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» ا�قمشة« ينفي ارتفاع أسعار المالبس
بسبب القائمة االسترشادية 
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   شركات صناعية أردنية تعزز تواجدها بالسوق ا�ميركية 


   

    



    


    
    
     


    
    
    
    
   



     
    


    
   
 




 


    
    


    
    
   

    

     
  
   









    





































  
    
   
    






    
    





     






  

 



















 مقترح 1قامة معرض أردني تونسي 
للصناعات التقليدية في عمان 



   

   
  

  


  


   
  




  
  
   



    


  
   

  





   


  


  
  






  
  


   



 مذكرة تفاهم بين ستاليون للذكاء 
االصطناعي ومجموعة »أبوغزالة« 







   
   
   



 

  









 





   

    
  




  

  

   


  

  



  
   
   


   



 

 


   



  

   



  






  
    
   

  



 السعودية تفلت من هبوط جماعي 
للبورصات الخليجية 



  


   



    




    
   

   






   




   
    
   
    

    



    
    

   
  


   
  

 
   


   

  
   
   
   










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



ر أدواته وزير الثقافة: بالفن نصنع الوعي ونطوِّ

 ملتقى في كفرنجة يدعو للحفاظ على الهوية الثقافية 

 عروض متنوعة في  مهرجان »موسيقى البلد« 

قصائد في »بيت عرار«.. اصطياد الضوء من شرفة المعنى 
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 رفق� بكبار السن !  رفق� بكبار السن ! 
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 معادن ا�رض مصدرها ثقب أسود

العالم أمام فصل عنصري مناخي
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دعوى جماعية على »يونيفرسال 
ميوزيك« بسبب خسارتها تسجيالت 

أصلية في حريق

الناسا تشير إلى رصد تركز لغاز 
الميثان على المريخ
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 أبو عطا يعلن إقامة »سلوية« الصيف سنوي�.. والرعاة يؤكدون الدعم 
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 ٦٤ مشارك� على خط انطالق سباق السرعة الثالث.. غد! 
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 »العبادي« ضمن نخبة حكمات الكرة 
في آسيا 

 »كرة شيحان النسوية« يباشر ا�عداد 
لدوري ا'ولى 




     
 




      

 
    












      
   

     



     

  



     


    



     


     


    
 
    



     
    
    

  

 جوالت تفقدية على مالعب كرة القدم 


      
     
     


    

      

    



  










       



      
     
      


      



      
      



      







      
      






    
       
     
       
     

   
      


      
      






 ا'مير فيصل عضو6 في المكتب التنفيذي للجنة 
ا'ولمبية الدولية 

A إالّ للَحبيبِ ا'وَّلِ« !   نيمار وبرشلونة.. »ما الحُب
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 يونايتد يضُم وان بيساكا لصفوفه 
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 الجزائر تواجه السنغال.. وبداية كاميرونية ناجحة.. 
وبنين رقم صعب في »السادسة« 



     
      

       
       



       
     
 
  


      
     
      


    



       
       



     
       



      

      


      
 
       
     




      
       



     
 
       



    
 

      
    


     
      
   
     



     



        
       
 





     
      

      
   
      
     



       




      
       
      


      
  



    
       




  
    
      



      
     

       

       


   
      
 
     
     



 
      







 الموسم ا-خير لـ دافيد سيلفا مع »سيتي« 


     
      
       

 

     
      

     
        
      
  
     

 


     
      


       


  

     

      
       
    


     



 التونسية جابر تقصي كونتا وتبلغ ربع نهائي 
تنسية إيستبورن 
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 هولندا ترد الدين لـ اليابان وتواجه إيطاليا 
في ربع نهائي مونديال السيدات 



      
     
       








       

       
      


   



   
     


   
      


      



     

      






       


       

      





   




      
     
      
      



       
       


        
     

      
      



       
      


     

      

      
      
       




       

      
     
     


      
     
       





 فيدرر خلف نادال بتصنيف بطولة 
ويمبلدون للتنس 



      
     
      

 


     


     

     
     


       

        


      
      
    
      
      
     


      



     



     






 البرتغالي جوميش إلى ايفرتون 

 »بيلد«: بايرن مهتم بالحصول 
على خدمات ديمبيلي 



     
     
     
      


    


      


     





      
      
    


      











































 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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هواوي تؤكد عدم تأّثر شبكة الجيل الخامس 
بالعقوبات ا+ميركية

وزيرة السياحة تزور بيت خيرات سوف في جرش
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