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ال إلغاء لمنح أبناء الوسط والشمال
في جامعات الجنوب

منصة إلكترونية لتسجيل وتحديث بيانات 
»الضمان«



  
     
   
   




    
     



    






    

    





   

   
    



     


     
    
    
   


    
  

    
     





واشنطن تستعد لعملية عسكرية في الخليج


  
  

  

   

 
  




تأكيد أردني مغربي على التنسيق لمواجهة التحديات 
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شبهات بتزوير عقود العبين!



خريطة مفصلة لتنفيذ مخرجات القمة
بين الملك والعاهل المغربي
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 نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس 

 طلبات االلتحاق بمعاهد 
التدريب المهني ..اليوم 

 »الضمان« تطلق منصة إلكترونية 
لتسجيل وتحديث البيانات 
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 تأكيد أردني مغربي على مواصلة التنسيق لمواجهة التحديات 

 الرزاز: الفرص متوفرة لزيادة التعاون
مع المغرب في كافة المجاالت 



 خريطة مفصلة لتنفيذ مخرجات القمة
بين الملك والعاهل المغربي 




     
    

   


    
   


 







 


   


     
    

   



     


     
    
    

 


    


     
     
      





     
   

 
     
    

    


   




    

     
    

     





   


    

     
    
     



     

    
     











    
    
    


     
    
    



    
    
    



    



    
 
     





    


      


    
     


     


    




      
     
    
  
   
    


     
    
    

    
     




    


    
      

     
   


    
    





     
  




     

     



     
      


     
   
    
      


     

    
 
 



    
     

    



     
 
  





    
    
     
     



      


     
    






    
 

    


     
    


     

     
      
    







 »الخارجية« تتابع وفاة أردنيين بأميركا 
والسعودية بحادثي سير 
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 الموازنات الخجولة لدائرة ا
ثار العامة 
تعيق االستثمار والتشغيل 




    
    
    

     
   
     
    



     
    
    

      
     
 



     




    



   
 
    
   
  
   

    



     
    

   


    

    

      



    

   


    

   


     
 

   
    






    
    
   

   
   
     



    



    
     
    


 
     

     
    
    







    
   




    
 

    
     

     

  





    
    

   
     
     
    
     
     
   




   
     
      
    






    


  
    
    

    



 قضايا التوظيف تدفع رئيس بلدية
 القطرانة لالستقالة 

   مليونا دينار ديون لبلدية معان
على المواطنين 
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 ا�من: اجتهاد شخصي خاطئ وراء استخدام 
الكالب البوليسية داخل بلدية إربد 

 وفاة وإصابتان بمشاجرة في مخيم حطين 
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عشرات الوثائق والمبادرات وما زال الرصاص الطائش يقتل

 مرضى ا�لبينو في بصيرا.. معاناة صحية وتعليمية 









      

    
     
    


       


     
     



     

 
     
  
     
     











   

    








   


      



    
    



     

     



   
     

     
  

    






   
    


    
   



    



     
     



     






    
     
    
    

     
      
    


     

      
    








     



    

     


    
     

    
      
    


    
     
    




   




    

   




    

    









     

    



 قتل طليقته وادعى انتحارها 
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 تمكين الشباب سياسيا يستحوذ على حوارية في إربد 

 حدائق مقامات الصحابة في مؤتة يضاعف
أعداد زوارها 




   
    


    

   



  



    

  

   
    




     

    
    
 



   

 
 
    
    
      
    
    
   
    



    
    
    
    
 
   



    

   

    


    



    
   

   
    

 



    

  





    
   

    
     
     

   





    

    
    



     




 تأهيل ٢٩ فتاة لسوق العمل في مهنة السباكة بالمفرق 

$
 تنفيذ مشروعي طريق مؤتة العدنانية والمزار مؤتة قريبا 
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 اختتام دورتي الفنون الصحفية وصحافة 
الموبايل في $ 

 جمعيات إربد تعقد مؤتمرها اDول 
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 متحدثون يناقشون معيقات الهيئات الرقابية:
سياسات مسحت حقوقا جوهرية 



    
   
    
    

   

   
   
    



    
    


   
     
     



    

   
    
  







    
     
 






   
     
    

 
    
    
  

     



    
    




    

   




    
     





 »المعلمين«: العالوة هدفنا المرحلي ا"ول 

 القبض على شخصين استخدما مزرعة 
لذبح المواشي دون ترخيص 

 مجهولون يعطلون ٤ كاميرات 
مراقبة سرعة في مأدبا 
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 ماذا فعلت بشهادتك الجامعية؟ 
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   اختتام معسكر إنترنت ا�شياء في بيت شباب إربد 
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 كرنفال احتفالي لخريجي 
»عمان ا�هلية« 
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االحتالل يقمع مسيرة احتجاجية في بيت لحم




     
     




     
      
     
    




     
     

    


     
      



     
      
     
    


     

      
     





      



    
     


      
     
      



  
     

    


     
     

      
   
  



    
      


      
       

    






      


     

      


     
      





     
    
     
 


       

      
      
    


 
   
    
      



     
       

 
     



   طليب وعمر لن تُمنعا من دخول »إسرائيل« وزيارة الضفة 
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إيران تتجاهل الدعوات ل�فراج عن الناقلة البريطانية




 ألمانيا تكرّم منفذي محاولة اغتيال »هتلر« 
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 إيران.. وعودة القوات ا0ميركية للسعودية 





        
 






        
   


        








         
         


    
        





     
       


  






        








       
      





           
 





       

    


   "    


        




         
         
        


         












  
         



  






 
        


 
       
        






  


 
      

        


        
      
        

  
         
  
        

    






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







        

       
   
       

   
        
      


     
       
       
      

       
      
     
       


        
      
       





       

     
       


 
        
    


       

    

      
     
       


      
       


       
       
      





       

 
          


       







         
         

 
  

  
 





 

   
       
           
  
 

 

 
          
    






        





     

         

           
     
          
        




        
        
    




        
          


        


           




a m a j d o u b e h @ y a h o o  c o m






  

 
         
         
        



          
          
 
         

  


      
          

          





 

         
         
            



          
          
          
           
          
          


          


 – –

 
         









f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k





          





 





       


  

 


        
         
   


 



 




  
        
      


   



  
 
        
        


        
   
        
        

   
       

      







       

       




      
  
       
      
        
        

      








A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m


 
        
       
  

       
      
    


       

       



       

    
     
  
      
      

 



       

 

      
        




      
     
   

       
       





                       






       




       



   
      
     

     



       

      

     



      
     
      
  


      

      
      
      


 


    
     



      

     
      
    
 



      
     
      




    







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

 »كتّاب إربد« تنتدي حول »إربد عاصمة للثقافة العربية« 

 »مجمع اللغة« يطلق الدورة الرابعة للمسابقات الثقافية 

 اختتام أيام الزرقاء الشعرية في »أسرة القلم« 

 فيلم »حكاية لعبة ٤«.. رسائل حول جوهر الحياة وأهدافها 
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 عمر العبدالالت ينثر ألوان الفرح ا
ردني في جرش 



وائل كفوري: »سنتين غبنا يا جرش والعين اشتاقت« 



لطفي بشناق يغنّي لـ ا
ردن: »ما زال مجدك ساير لقدام« 

» أضواء جرش« يواصل فعالياته في إربد وعجلون 
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   تفاهمات محتملة بين »الضريبة« 
و»المحامين« لتطبيق »الفوترة« 

» صناعة عمان«: رسوم ٣٠٪ على الشماغ المستورد 
حماية للسلعة الوطنية 



 السقاف: ندرس االستثمار بمشاريع في الصحة 
والتعليم عبر نافذة التأجير التمويلي 
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»الصناعة والتجارة« تعلن عن أسعار 
استرشادية لBلبان اAسبوع الحالي
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إ عالن نتائج انتخابات نقابة
شركات التخليص 


 السقاف: دراسة االستثمار بمشاريع في الصحة 

والتعليم من خالل نافذة التأجير التمويلي 
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» الصناعة والتجارة« تعلن عن أسعار 
استرشادية ل>لبان ا;سبوع الحالي 
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 بدران يدعو إلى القضاء على التشريعات الطاردة لالستثمار 

     
    
     
  

     

    
      
      
    
    
    
    
     

 






    
    

    



     
      
     

    

    


 

      

     

  
    
    
      
    
    
   
      

    




     




   






 

    

   
    






   



    
    


    

     
    



      

      

    


      



    



    



     

    
     
    































» التأمين« يعتذر بسبب عطل بإصدار وثائق التأمين اCلزامي 
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   الحكومة تزوّد ١٢٨ مدرسة بأنظمة خاليا شمسية 
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» صناعة عمان«: رسوم ٣٠٪ على الشماغ 
المستورد حماية للسلعة الوطنية 
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 ارتفاع أعداد زوار البترا لم ينعكس على سوق التحف  

   


     
    



 
    

     
     
   
     

  

      



    

 

 
    

   
   
 



     
     
  
     
   
     

    


   
     
    
     

    


      

     
   

     






 











 الطاقة والمعادن تعد خارطة بمواقع مستودعات اسطوانات الغاز 





      
    



   


   
     
    
     
    

   

     
     
     



    
    
    

   




   

   

    


  
    


   
    

   

 
  




    
    

     


    

    
     



    


   


      




   




   

    



» مركز اFيداع«: ٥١٫١٢٪ حجم االستثمار 
غير اKردني بالقطاع الصناعي 
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