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ماكرون: الملك رجل السالم في العالم وصاحب 
الوصاية على المقدسات وا�مين عليها
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 لمنع التالعب في الوكاالت 
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 تداخل الصالحيات ا;دارية في ا2غوار يعرقل تنفيذ المشاريع 



    
    
     



 
    
      
    





    


     
     


      
     


     
      



     
 

      

    

  
    
      




     
    
 
      
     


     


     

    

       
     



    
     


   



     





    

 


    

     


      
    
   
      
      
  

    






      
     

     

 

     
    
      
     
     
   
    

 








       
       



       
       

  

 
       



       
       

 
      
       










      



       


       

 






        
        



       
        

       
        

        
       


         
      

       

  





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


 ا�عالن عن تفاصيل زيادة متقاعدي الضمان..ا�حد 

 »قانونية النواب« تقر مواد بمعدل ا�من العام 



    


 
    


   


   

      
    

  
    
     

 



  

    
   
   
     
 
  
   



    
     

  
    


      



     
 

    

  
   

   
   


     

  

    




   
 

 



    

 
    
 


    

     





     

     

    


    

   




    
      
 


  
   
    


   




    
    

    
    

     
    

    



  
     
    
   

   


    


    

    


   


    
    
  





 

   

  
    
     




 


  
    



    

    


    



 بحث التعاون بين العمل والقوات المسلحة 
في برنامج خدمة وطن 

 أعضاء من البلقاء يستنكرون تخفيض 
موازنة المجالس 

 توقيع ٣٥ اتفاقية ضمن التعويضات البيئية 



     
     
     

     

      


     
    


     


    

 

     
    
     

  

     

    

    

  



     
     



  





     
   
     

     



     

  
    
    
       



      
     
     
      



      



   

      
      


     



      









    

   

  

   
    



   




 
    
 

 

 
    
 
     

   
    




   

  
    
     
      


  





      
     
    
    
     




    

       


    





    


     
     


       




     
  
     

     
     
     





      

     
     



    
  

      

    






      



     




     
   

      
   
  
    



     
     


    
      
     
      
    


     

      
     

  



     
  


     


     
     
     




     
    
    


    
      
   
     



    


    
      
    



    


     


















   
   


   
    

 


   
   
   





   








 














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







"











 



















 
     



     


     
     

    



     






      
      
      

     







     

      



     
     

      
      

   


       

     
     




  

     

    
     



       


      
        



       




      

       

     

      
        
     
     

 
       
      


      
     



         


  

    
       
       


      
       

       
   



     


       
      




     

  
      
 
     
       
     

  



     
     
   

   


        
      
    

   



z i a d r a b @ y a h o o  c o m



 عمانيون وطلبة خليجيون ينشطون »سياحة الثلج« 
...في الجنوب 
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 ا(مطار تتسبب بانهيار طريق في المشارع 
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 جمعيات خيرية مهددة با0غالق بسبب قلة التمويل 
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 آثار المفرق.. فرص استثمار تعاني قلة الدعم 

 حملة الدكتوراة يطاردون أحالمهم منذ سنوات 
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 القطاع الثقافي.. طاقات إبداعية 
تعاني التهميش 
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 إطالق الخطة الوطنية للتوعية البيئية في إربد 
وعجلون ومعان والزرقاء 





    
   

    
    



    
     

   

    
     
    
   






   
     
    
    


    
 
    
    







 



     

    





    


    
      




 
    
   


   

    






     





    
    
    
    
     


      



     
    
    

    

   
  



     

     


    

     









     

    
     
    
    
     

    





    

    
     


   



  

    

      
    
 

     

    
    

     
     
   
    
    
     
    





    


   

    
    
     

    



     
    
    
  

    
  
   
    

     
     

    

   
     
     




  

    
    


    
     

      
  




    
   


    
     
   




     
   

    


 



  



    
    
    



 »البر وا+حسان« تقدم مساعدات في خريبة السوق 


 
   

   

  


  



  
    
  


 

   

   
   
   
   
  






   

  


   
   



   احتجاج على سوء طريق محطة تنقية الشونة 





    
     


    
     

     
  


   
    

    



    

    
     
       
     
   


    
  
     
   
      


  
     
   


     
    

    



   
     




    

     
    

     
     










   
   



   




   

   



   

    
   
     
    
    

   
  

   


   
  


  

   
    

   






   


  
   
    



    




    
    
  



 
   

  
   

  



   
 

   
   
   
 
  
    
   



   
  




   

 
   



  





 مقابلة: تنمية قدرات النزالء
ليكونوا منتجين 
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 ا�عيان يقر الموازنة ويوصي بعدم إصدار مالحق 
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 خالفات بلدية الزرقاء والكهرباء توقف تمديدات ا�نترنت 






    

    



      


   
   
     



  
 


     





     
  
       






     
    





     

      



     

  

    
      



 غوشة: المكاشفة والشفافية لتطوير 
الخدمات الحكومية 


    
    


     

     

   

 
     
   

    
     

     
     
     

   
    
    


    
     

   




    
    

 
    
   

   




   

 
   



 الفرجات: سلطة البتراء تواجه تحديات 
متراكمة منذ أعوام 

 إصابة طفل بسقوط عمود اتصاالت بجديتا 
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 حكومة لبنانية على وقع كارثة اقتصادية 
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 الليكود: نتانياهو طلب من ترمب ضوء8 أخضر لـ »السيادة« على ا-غوار 
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 لميس.. الشهادة ليست بوابة العمل الوحيدة 

» قدرات تطلق برنامج« أصوات مجتمعية بالمفرق 
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 عصفور يعاين مشكالت الترجمة إلى العربية في مجمع اللغة 

 صندوق الحسين ل/بداع والتفوق يكرم الفائزتين بمسابقة ثقافة الطفل 

شهادة إبداعية لـ صبحي فحماوي في بيت الثقافة والفنون
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غموض يكتنف »االسطوانات البالستيكية« 
وتساؤالت عن متنفذين
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 شويكة: نهدف الستدامة النمو بالقطاع السياحي 
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خبراء يطالبون بإعادة النظر بسياسات 
التعليم ذات العالقة بالتشغيل
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 أميركا تهدد ا"وروبيين بـ ٢٥٪ ضرائب 
جمركية إضافية 
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 النبر يوقع مع »السلط« وعمران يجدد 

لـ »شباب ا�ردن« 


 � البرازيلي أوتيمار يوقع رسمي

لـ »كرة العقبة« 



   

   







   

 
    
   


 
   

    
   




    
   


    
    
   
    



   
   



   




  
    

   
  



  
   
 
   






   


   






   
   



   




   

   


   


   
  
    


   

  
    
  








    
   
 
   



   
   

  
  
  





    


   


    


    
    


    

   


   

   
   















    
   




     
    


    

     

    
     






   


 
  








   




      
  
    

      
    
      
    



    
     
    
     
    
    
    
   

   









 
    
  

     

   


    

    



    




    

    
    
 





    

    
   
    
    
    
    

    

   
   
    


  
     
     

     


    
     



     
    
     
    
     
    






 ا�هلي ينال برونزية »سلة بنك ا+سكان الممتاز« 

 جمهور الوحدات.. الالعب رقم »٦« في دوري كرة السلة 
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 مهرجان الرجبي للشباب ينطلق السبت 




     
      




     
     

     

    





 
 
    
     

 
     

     

    
       
        


    
      
      
      




 »رواد التنس« إلى ا+ُقصر اليوم 

 »العرموطي« بطلة فئتها 
في »فروسية الشراع« الدولية 



      
     




     
     


      







      









      
     
     





     
      









  


    
   


 

   
    


    


  
 

    
     
    




   

    
    
    
  
    
   

    
    

    

    


    
     

   
 
   



  
    
 
     

    


   

   
    


     


  



 توقعات بترجيح تزكية مجلس إدارة نادي الجزيرة.. غد8 
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 أبو تايه إلى دور الـ ٣٢ في بطولة فيتنام بـ البليارد الفرنسي 

 االتحاد العراقي لكرة القدم يقدم استقاالت جماعية 
إلى »فيفا« 
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 ديوكوفيتش وفيدرر إلى الدور الثالث.. وقمة بين أوساكا وجوف 

 أودريوسوال رسمي# إلى بايرن ميونيخ 



     













    














 »أزارو« جديد االتفاق السعودي 







 

   


     
    
   


    
   

    
    
     
    



 

     



   
    
    
    
     


 

   
    
   
    



     
    

      

    

 



    
    
    
  

 


    

    
    





    
    



    

      
    





   


    
    





     



     
    

     
    



    
   
    



    

  


    
    

    







    



    

   
    



  
  

    

    
    

  
      
    
    
     
      


   


    

   


 

    
   

  
     
    




    

    


 
     
     

  




 كافاني يغيب عن تشكيلة سان جرمان.. 

وانتقاله بات وشيك# 

 كليبرز يتقدم إلى وصافة »الغربية« في دوري 
كرة السلة ا;ميركي 
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 بالتيني يعود إلى عالم كرة القدم 


       
 
       


    


      
      


  
        



  
       
 
     
       
       
       



       

       


       

      




     




      
      





        
      





     
      
     



      
       
      
      




      
      



     
       
      
      



       

     





      
      




   

      





       





      
      


      
      
      
       





     

       


      
  


      
      










      









      
      
      


      

       




       
      




      




      








 السعودية وكوريا الجنوبية في نهائي كأس آسيا تـ ٢٣ عام$ 

 راشفورد سيعود قبل نهاية الموسم.. والبورت متفاجئ! 
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