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 الرزاز يؤكد ضرورة التوافق 
على »الخدمة المدنية« 




   
    


   


    
    
    








    
     








الملك: تمكين الشباب وتطوير قدراتهم 
لدخول سوق العمل
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 الرزاز: ا�ردن بوابة للمنطقة ولديه كفاءات مؤهلة 







     

 








      
      
  

      

     


    

      
     
       

  


       
      
      

      
     


       
        
       

 


      

       
     



       

       
         
       



       



      
       





     
       



      




     

      

      


      

     

        












 



       


      
      
      

     







       





      
       
      
     




        
        


       
       
      







  




   

      
       
      




       
         




      

  
      


       
       
        


       


      


        
        

       

       
      
      
       
      

 
  

       

       


       
        
         

       

       

     

       
       






   
   





       
      


     
      
     

      

      
      
      
    
        
      
      
     
     
      
       


    
      




       
     
       

       


        
       

   
 
      
    
      

       
       


      



      



 سولبيرغ: الصحافة النقدية 
مؤشر على الديمقراطية 



   

   

   
    
    
 
   
   

    
  


   
   

    

 
   
   

   


   
   
   



   
     
    
   


 
   




 


   

 سولبيرغ تطلع على مشروع الدعم المجتمعي 
وتزور مدرستين وعائلة سورية 
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 الملك: ضرورة تمكين الشباب وتطوير قدراتهم للعمل 


     
 

        
       


       
       


   




       
      


      


  

      
      



 
      


       
    


        


      
   
  


        
      





       
       
       


       

      
     
     
      


       
      



      

      








      

        

  



      
       




     

     




 
       

      
        




       
       



     
     




     

        



       



    
     






 الملك يتسلم درع العمل التنموي العربي لعام ٢٠١٩ 
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 الملك يقدر الدعم النرويجي للقطاعات التنموية 

 الملك يشيد بالدور ا2نساني للكويت 




       

       
     


     


      
      



       








     






      

      











      


       




     
  
       



     














–

 
























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




 الصفدي: غير مقبول بقاء الدور العربي محدود� 


 الصفدي يحذر من استمرار الجمود بالعملية السلمية 

 بيع بذار القمح والشعير بأسعار مدعومة 






     





    


    
     
 
     

    
     


     



      
   


     
     
     
     



     
    
      


   
  
     





   

     

       
      
 


      
     


      
       

    


     
    
     

   





    

    
    



    
     






     
     

    




    

    




     


     
    
    







   
     
     
     


 
    

    
     


   



    

  
     





   

     

     

     



     
     
    

     


    

     
    

   





   






















































 



















































 حماد: تعاملنا مع الحراك وفق القانون 



 إطالق ١٦ خدمة تتعلق بالتأشيرات وا4قامات 

 »البحارة« يغلقون دوار الرمثا 




   
    

   
     






    


     


    

      


     
    

     
     


    
    



      
   
  








     



    



     
    


     
   

   


   


    

    
    
      



     
     







     

     
      
    
     


      
    

      
   
    
    








 




    
     
    
   
    
     





     
 

     


     
   
     
     



    

    


    
    
     


    

     

 
     



    
    
       
   
      

    
     




    
     
   


    
   

    
 



 خالفات الواقع تنتقل إلى عالم » الواتس آب«..فهل تحكمها ضوابط أخالقية؟ 
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 العيسوي: توجيه ملكي بتوفير البيئة 

الحاضنة �بداعات الطلبة 





    
   

      
   


    
  
    
    


    
     



   
 


     
    


      
    







 
     
    






     

   
  
    






     
    

     

   







 توافق حكومي نقابي على إزالة تشوهات»الخدمة المدنية« 
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 ا�ردن ثانيا في الفتوى 

 مذكرة تفاهم بين »ا�وقاف« و»المهندسين« 

» أموال ا�وقاف« يتوجه للقضاء 
الستعادة مبنى في بصيرا 
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 المحكمة الشرعية في العبدلي.. رحلة طويلة من المعاناة 
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 أسس جديدة للسيطرة على ا�مراض المعدية والسارية 
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 »النقل النيابية« ترفض تغول الشركات 
على ا�فراد 

زخات مطرية في الشمال تمتد للوسط

 مائدة مستديرة تدعو للحد من العنف 
السياسي ضد المرأة 
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 الحكومة تقر بتراجع ا0دارة العامة 
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 التعليم يبحث عن امتيازات المهن الخطرة 



 إطالق برنامج »تميز«
لتمكين الزراعيين 

 موظفون في »اليرموك« يطالبون
بتنفيذ العفو عن عقوباتهم 

 تشغيل ١٨٣٧ باحثا عن
العمل في العقبة 
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 بلدية إربد توقف غرامات »االتوبارك« 

 طريق البترا البديل ينتظر التأهيل 
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 المخابرات تحبط مخططات إرهابية لخلية »داعشية« 

  
     
    

    

      
      


    
   
    

   


    

     





     
   
    
     



    
     
     



     
      


  


     
     


     
     

     
   
    

    




     




     

    

  


   


    
    




    
   
     
  
     


     
     
      


       
     




     



 القبض على ٧ أشخاص بحوزتهم مخدرات وأسلحة نارية 

 ضبط مليون حبة مخدرات في براد بجمرك جابر 

 ٢١٠٠ حادث سير في العقبة منذ بداية العام 

 

    



     
     
      


   

    

     


  
      



    





    



      





 
     





     
      
      


 

    

    

    
  
    


     




     
    


    
    
 
     
   

  


      







    







   
   


   

   










  

    


    
    
   



» جنايات إربد« تشهد أول محاكمة عن بعد 

 مطالب بمعالجة المنحدرات
في عراق الكرك 
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 تعثر إيجاد موقف بديل لباصات الكرك اAغوار 
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لبنان يرسم عهده الجديد
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»عرب ٤٨« يشكون إسرائيل ل�مم المتحدة
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»قسد«.. خارج 
رأس العين
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 الشرباتي.. 
صالح لكل 

زمان ومكان 
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 »كراتيه الدرك« تحصد الذهب 
في بطولة فيينا 

 فتح باب التسجيل لـ دورة المدربين 
ا*سيوية ا'ولى 

 شيماء سعد تتوج بكأس السيدات للكارتنج 

 انطالق منافسات سلة  القوات المسلحة  
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 .. الجبيهة نحو قبل النهائي 
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 وادي موسى يواجه صما في انطالق »إياب طائرة الممتاز«
.. اليوم 

 Fأولمبي الكرة« يستأنف تدريباته استعداد« 
للنهائيات ا*سيوية 
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 اختتام البطولة التصنيفية  ا�ولى للمبارزة 
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 الخاليلة مدرب� لطائرة العودة 


     




     
      
      


      
 

   




      
     
     
















  
  
   






  



    
   
   

   
    


  

  
   

  

   
    
    
   
    
    

   

 
 

    
    
   


    
    

 
   
   




   

   
   

 

   

  


  



  
     
 

  
     
   
    



     
   



 

    
  


    

 

 


   
 
   

      




     
   
 


  

  
    

   

  


 
     

 





 جوارديوال يتمرد على مفاهيم كرة القدم 
مجدد1.. ويكسب الرهان ! 
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 مدينة الحسين وا�رثوذكسي يؤكدان 

تفوقهما ويواجهان المنعطف الحاد 

NBA

 الثنائيات تتفوق على »الثالثيات« في دوري السلة ا�ميركي 
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 قائمة المشاركين في »تحدي الدفع الرباعي« 
الثالث تعلن اليوم 
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 ليفربول يحافظ على الصدارة بالتعادل مع يونايتد.. 
وإنتر يفك عقدة ساسوولو 
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 ما هي أصول ا�دالء برأيك في ا�خرين؟ 
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 الحموري يدعو القطاعات الصناعية لتقديم 
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 »الكهرباء الوطنية« تعد خطة للشتاء 






     



     
     



 

     
      



     



   



   
    





    


    
     




     
     






 –

















 


      
      

        



    

     
     


 
     
       
      

    

  

    
       
     
       
      



       
 
    

     

   




      
       
       
        
      
       
       


       


      
      


      


      

      


      
      
  
      
       






      
      
    
       
   




   

      

     

     

     
     
     




     



       

      
      
  

      

      
      


     
     




     
   
      

        


       

   
     
     
        



















      
gig
     Jordan
     
    


     

    
    –  
     



      
    



 
    




     
 
    
     

 
    
      

      


     


     gigJordan
   

    



اتفاقية تغطيات تأمينية طبية بين غرفة 
gig-Jordanتجارة عمان و




 الحموري يدعو القطاعات الصناعية لتقديم
طلبات حماية من ا�غراق 




      
      



       
      
        




       


  






 




       



     




     
 



  



    


       
       
      
        



       
       
      

    
       



        
 








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








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



      
      










      
     
  
     


       



      

      





   
     
       
   
   
  
       

    
     
 
  

    

      
 

 
      
 

 


        
     
  
     
     
 

 

          





      





   ملتقى عمّان الثقافي يناقش »االستثمار في الفن والثقافة« 
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إلغاء عشرات الرحالت في ألمانيا
بعد إضراب »لوفتهانزا«
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