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بدء صرف اشتراكات »تداخل الضمان«
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وزير الداخلية: ال أحد فوق القانون.. 
ومن يتطاول ُيحاسب فور9
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   وزير الداخلية: من يروج لفيديوهات تحصل 
في الخارج ال يريد الخير ل�ردن 

» حوارات عمان« تطالب بإلغاء وزارة التعليم 
العالي وإنشاء مجلس عالٍ 




    
      
 


  
    

      
      
    





   
    


    
     
       


    
   




     
     

   


     

 



     

     



    

     
    





   
     
   

    
      
      





  
  





      
     


  



     





    
    
     


     
   

     



    
    




     


      





    
     
     



     
   





   
    
   

      
    
      


    
     
     
    
      


    
    



    


  
  
     


     
   


    

      


      





     



     

     



    
    


     
     

    



 ٦٧.٢٪ نسبة النجاح في الشامل 

 تقديم طلبات التجسير للجامعات اليوم 
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 »التعليم العالي« ُتعرف ربع مليون شخص 
بالتخصصات الراكدة والمشبعة والمطلوبة 



    


   

   
     

    

     

    


    



     
    
    



 


    



    



    

 
    
   

      
   




 المفوضية اJوروبية تدعم  ٨ مشاريع
في التعليم العالي 






  
     
      

     

     
    
     

    
      












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

 الصفدي يحذر من التبعات الخطرة لالنتهاكات 
ا#سرائيلية  للمقدسات 



 »النواب« يرفض إدخال منتجات غير مطابقة للجمعيات الخيرية 







    



    

 

 
    


   
   

  


    
  

    

     
    



   

   
   





   
    



  
    



    


    
    

    

   

    
    
    

 




   



 



    

     
    

   

    
     


    
    
    

   
     
    
   
   

  


   
      
 
    

  

    












    
    
    
 
  
     
  

    

     


  
    

     

 

    


    
     

 
    

   
 

    
      

 

  






     

  


   
     


   
    

  

 غنيمات: مسابقة التعيين في المواقع 
ا#عالميّة تجسد العدالة والشفافية 

 الطراونة يندد بالممارسات ا#سرائيلية 

 ٣٥٪ من سكان المملكة يعانون
من الحساسية 

» فلسطين النيابية«  تودع بعثة حجاج أهالي 
شهداء فلسطين 



     
     
     
      
    
    

 
      
    
  





    



     
 
    

     
    

      

     
     

   
      


    
    
     
  

         
    
  
 
     
     
     
     





     
    





      
     


  

   
 
    

  
   
    

 
 
     

 







     
    
    

   

 
 
     

    
      

  
    
    
    


  

 Epipen   

    

    
 
    


  

    
  
     

  
      

 EAACI  

   ACAAI
   WAO
 PReS   
    


      
      
   

     
     


    

     
    
    
    

   
      
     

 




     
     



     



   



     
     

    


    




    


     
      
     
     
 











   
   

   
   

    
    


   
   

      

    
   


   





    


  
   
     


   
  

    










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

 بدء صرف اشتراكات »تداخل الضمان« 

 غياب المواصالت الداخلية يزيد معاناة أهالي الرمثا 
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 القبض على ٦٢ متهم+ ببيع وترويج 
وتعاطي المواد المخدرة 



  
  
   

  

   
   




  
   
   

   


   

  


   
   
    


   




 

   



   
   

   
  





  
   
  
   

   
  
   
   
   



    






  




   

   


   

  

   
 



  










   
–   




   
    

    
    
    
   


    

 

     



    
    
     
 




     


    
    
    
   



    
    











    



     

    





















    

   

   
     
    



    







    


   

    

    











   
  
   
   
  
  
  



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

العيدان  وبدء العام الدراسي تثقل كأهل ا�سر 

 مركز صحي مؤتة ينتظر وعود الوزارة 
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االحتالل يهدد بحملة على غزة



ما قبل اقتراع أيلول..
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»باب الرحمة«.. عودة التوتر
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ترّقب في السودان..



    
     
     


       
     
   
      
     
      



     
  

      
     



   
     

      



 
      


      

     


       
 


        
  

      
   



 
      


      



      


     



    
 
      

  
       
       
 


      
        

       




     
    


       
 
      


       
     
      





      
      


      
       


    

       


     

        

     






 داعش يتبنى تفجير حفل زفاف في كابول 
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» القيادات الشبابية«.. تأطير العمل في المحافظات 


   
    
     

    


   
   
    
      
   

    
    
     
    
     

      

    

     
      




  
    

    
    
    


     




   
     

    
     


 





    



    
     



    
 

    


 







    
  
     



    
     
    
    

     

    
    
     



     
    
 


     
     
     







» العطاء«.. شباب يفعّلون دورهم بالمجتمع 


     
     
   
     
   



    
   



     

    
    



 

     


   




 
    
 




     
    

   




     









 
     



    


 
    
    


     



 


    


   


     
    
    


 

   



 



   


    

    



   اختتام معسكرات الحسين في »شباب عمان« 
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 متى يهدد ا	هل االستقرار ا	سري 	بنائهم؟ 
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 أول تغريدة على تويتر من خالل الثالجة  
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الشوفان يحمي القلب عند االطفال

البكاء أثناء العمل يخفف الضغط النفسي


    
     






    

      
     
    
    
  


     





      








     

       



      
 
     
    

    
      

        


    
      
    
    

     
    
      





نشطاء الحياة البرية يتصدون لترمب

شخص يفوز بـ ٢٣٤ مليون دوالر

 شورت آلي لتحسين الرياضة 
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قصر يستعيد بهاءه في ذكرى استقالل أفغانستان

 موكب للسيارات القديمة إحياء لذكرى »درب البلطيق« 
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 عمان يؤكد صدارته لـ »كرة النسوي« 
للمحترفات 

 »البقعة« يوزع المناصب ا�دارية 

 الفرذخ بطالً لـ »خماسي البادية الجنوبية« 




  
    

    

  
    





  

   
    


   


  
  

    



    
   
    




    
 




  



     


    

     

      
       
     
    
     






  
     
      



      

     
       


     


     



 الجعافرة يفوز برئاسة نادي ذات راس 




   
    
   



   
  
   
    
   
   
    




   
    
    

  
    


 
  




   


   
    

   
    
   
  


  

    
   
   
  
     
     


 







    

     


 






  
   
     


    


     
    




 
    

    






   
    
 


   




   
 


   
     





     
    
     



    


   
      
    

   




     

    
    


    

 

    

    
     



    

    
     





   
    
    
 







 »النشامى« يستأنف استعداداته وينتظر
اكتمال صفوفه 



 منتخب السيدات يظفر بلقب »طاولة غرب آسيا« 
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 انطالق دورة التحكيم الدولية لرفع ا�ثقال 



      
     


     
    
      



      






       








    


       










     



     
   



     
  


   
     
     

     
   
    
      
      
     
      







 »التايكواندو« يشارك في بطولة لبنان الدولية 
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 »طائرة العودة« تجتاز المهندسين في إنطالق »الكأس« 
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 بين »أبويل التعمري« و»ليفربول صالح«.. رواية 
ترسم بطالً جديد9 



 انطالق برنامج »مهاراتي« في بصيرا 
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 رامسي فخور بعد مباراته ا�ولى 
مع يوفنتوس 





    
      
       

 

     
 
    

 
       
      


      

 

  
      

      



     
       

     


 
       


       
      
     

       


     
 
      







    

   





     


    
    


    
     

    




    
 
    
   
    








 




  

    


 



    
     

    

    
    











    


    
     






    


   

   
    


 
    



    

    


     
  







 ا�هلي المصري يقيل مدربه السارتي 

 أشلي كول يعلن اعتزاله كرة القدم 



 تشيلسي يكتفي بالتعادل أمام ليستر في إنجلترا 
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 فالفيردي يكشف »سر« ميسي! 

 في خطوة تاريخية.. برازيلي يمثل 
منتخب الصين 



     



    
   
       
     



      


      
       



      

      




     


      
     




     
 





   
      



 

     
     

     
     

    
      

      
     


     
      
      


 
      
       
 
      
   


 

 باب تصويت الجماهير +فضل العب 
في العالم يغلق اليوم 



   
      
    
    

   
      


     


     
     
     




      



   


 










    


    
    
   

    



   
    
     
    

     

    





    



    
 

 



 


     





    

      



    
     








   




   


      





    





    



     
      






 ميدفيديف يقصي ديوكوفيتش من تنسية سينسيناتي 



 تشافي يقود السد للفوز بـ كأس السوبر القطرية 

 سانشيز يقترب من إنتر ميالن 
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» أيام الفيلم الكازخي«.. مشهديات عن الحرب والموسيقى 

 مهرجان »التنوع الثقافي« بالعقبة يكرم المنزالوي 

» مجمع اللغة« يطلق مسابقة »أحب لغتي العربية«  

» المنتقمون: نهاية اللعبة« ا=على إيرادا في تاريخ السينما 
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 مهرجان مسرح الطفل ينطلق اليوم 

 عروض لنماذج من صناعة ا�فالم ا�ردنية في بيروت 

 جوقة سيدة الوادي تحيي أمسية في عجلون 

 صدور »ذكرياتي في التربية والتعليم العالي« للمساعيد 
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