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الملك يدعو لوضع خطة شمولية للجنوب

       
       




      




     



     
     


       
      



      
     


















      
   
    


      
     


































  
  
  



  
  









  
  

 






     

     











الرزاز: تقدم ملموس على مؤشراتنا االقتصادية



جدل نيابي حول قانون الشراكة
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الملك: تكريس كل ا2مكانيات لحماية المدينة المقدسة
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الملك: خطة شمولية للجنوب بخارطة طريق واضحة
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الرزاز: أموال المساعدات والمنح تدخل خزينة الدولة



 

     





    


      
     
 


     
     





    
    






   


      


 


   
  

   


     



     


    



     



     





    


    




    

     





    





   
   

    





    

    

   

    

    







    
  
     




     


    



 
    




    






    



 

 ملتقى عربي لالستثمار السياحي
في الجنوب.. آذار المقبل 


تمديد تخفيض رسوم تصاريح العمل 

للتجديد ومكان ا4قامة

 شويكة: رؤيتنا أن تصبح المملكة وجهة 
سياحية أساسية في العالم 
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 المبادئ والمواقف الثابتة والمصالح العليا
تحكم تعامل اCردن مع كل الطروحات 








      
   


    

    
    


    
      

    
   
     

   


    




  
    




    


   
  

  
    


     
    
   
    
    
   




    
    
    

     

 


    
    



   




  

     

     







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


 الرزاز: مصفوفة ا�جراءات تحقق تقدما ملموسا 
على المؤشرات االقتصادية 
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 قانون رخص »ا$مانة« يحدد ساعات 
عمل المحالت وترخيص مهن منزلية 



المطالبة بحصر مهمة ا$من والحماية
بـ »المتقاعدين العسكريين« 

 »تربية ا$عيان« توصي الحكومة 
بتقييم التعليم الطبي 
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 معالجة إزاحات ا$راضي باعتماد رصد 
ميداني جديد 




 
      






     

      
        
    
       



     
   

     
     
   

       
      



       
       




    
    


     
      


      
    

      
     






 فاعليات ترفض »صفقة القرن« وتعتبر طروحات ترمب عبث@ 
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 حظر أي أغذية صينية يثبت تلوثها بالفيروس 


 مستشفى المفرق يعالج نقص الكوادر بشراء الخدمات 

 أبناء البادية الشمالية يبحثون آلية اختيار نائب 
يمثلهم في االنتخابات المقبلة 
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 سائقون يغلقون وسط الكرك رفض� لنقل
موقف باصاتهم 

 مواطنون يشكون العيوب ا&نشائية للشوارع
في بلدات الكرك 
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 مباشرة العمل في مدخل جرش الجنوبي 
بعد إغالقه 









    


     
  
   
    
     
      





     
      
     
     
     

      
      
    



      

    




 ثلوج بصيرا تستمر إلى نيسان كل عام 
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 كريم يؤسس شركة ريادية بعمر الـ»١٢« 
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»ا(ردنية« تتفوق بجائزة البحث العلمي للجامعات

 حوارية شبابية حول خطاب الملك أمام البرلمان ا(وروبي 
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أمسية »قامات« تحتفي بـ توفيق النمري في »الثقافي الملكي«

 الكركي: تحديات تواجه تفعيل مواد قانون حماية العربية 
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ترمب يقتل الحلم الفلسطيني..
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  تجدد العنف ضد المحتجين في العراق



الجيش السوري يدخل معرة النعمان
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 مدونو العالم يقصدون البترا الكتشافها وترويجها 

»السياحة« تعد &دراج الكرك بقائمة التراث العالمي
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» المركزي« يترقب اجتماع »الفيدرالي 
ا3ميركي« 3سعار الفائدة 
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 الكاز وقود الفقراء.. لهيب سعره
يحرق المداخيل 
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» الرمم«.. شارع  يتشكل بمساحيق تجميل حديثة 

 
 
   
    
     



     
     
     




    




  




     
   





     
    
 

 


   





     
 
    

      




     

    

      
    







     



    
     
 


     


 
     
      






    
   
   
    

  


     


    
     

     









التميمي مدير" عام� لشركة كهرباء إربد

 ورش تدريبية لموظفين أردنيين في مجال 
المسرعات الحكومية 

   ورشة عن احصاءات البيئة والنوع االجتماعي 



      
     









     


      
    

      
      






    
 






  




     
 
     
     
     
    

    


   


    
     
     


    

    
    

    
    
  
     
     
   


     
    
     

    


     






    
     


       
     






     



      


    

     





 
    









    
      
      












  








 مدونو العالم يقصدون البترا الكتشافها وترويجها 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل نزيف النقاط .. وسهم $ يواصل إرتفاعه


   
        


       
        
      




         
        


         




         
        
        






         
        
       
        
       




       

        
      
     
 
       
        
       

       


       







       
       
       



       



        


       
        
        



الكاز وقود الفقراء .. لهيب سعره يحرق المداخيل
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محطة إلكترونية متطورة لفحص عدادات التاكسي
 


    

    



   
    


     



     
      
     
    
   

  


    


   
     


     


     



    
   
 
   



      
        
 



 البنك الدولي يطلق مبادرة لتعزيز تمويل 
المشروعات المتوسطة والصغيرة 

 اصدار تعليمات حماية المستهلك بالطيران 
بانتظار الجريدة الرسمية 
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 العصف الذهني للطلبة: عوامل النجاح وخطوات التطبيق 
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 »رسمي أبو علي« الساخر الجاد وغيابه عن المقهى والرصيف 
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 أكبر مصرف إماراتي يسّجل ارتفاًعا طفيًفا 
في أرباح العام الماضي 
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 الوحدات وا�رثوذكسي في حوار 
متجدد.. اليوم 

تثبيت مواعيد مسابقات موسم الكرة الطائرة
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 »كرة المزار الجنوبي« يجدد ثقته 
بالمدرب البدور 

 لجنة البيئة والرياضة ا�ولمبية تناقش 
خطة عملها 





      
     


      



    
     

     
     



     

   
     


      
     
      
      
     

  
    
     
     





     
   





  
     



    

    




      



    







      
      
       

     
       
     
  
     
       

 

     
      
        
      

 



    

   

      
      
  
     
  

     
      
 


   
      
     




 

      
     
       

    
    
      



     
      
      
    
    
      

    
     

      
      
     

  


       
     

 


      
      




     


       
    
 
     
      

 



    


        

     

     


      


      









      




       




 



 الفيصلي يكسب ا�هلي.. والصريح يُعادل العقبة 

 تثبيت مواعيد مسابقات موسم الكرة الطائرة
.. واالنطالق السبت 
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 نادي النصر يتجه للمشاركة 

في »مصارعة أندونيسيا الدولية« 



   
  

   
   

 

  



    
   



 
  

   

  
   






   
    
   



 
 



   



   



   
   

 


    
 
 
   
  

  

 


 
  

 
   
  




   

   

 مشاركة أردنية في سباق كأس خادم 
الحرمين للقدرة والتحمل 



  
 
  




   
 
   
  

  












   
   
 
   
   


    






   











  

    



    


    

 


    


     
     


     

     


    
    
   

    
     

     









  
   

    
   



     
     
 
    
     



     

     
   
  
      









   


    
     



      

 




    
      
     
     





     

   

     
     
     
 

     

  


   



    
     
 

  
    
   


    
    
    



    


     
    







 الوحدات يريد اللقب.. وا/رثوذكسي يدافع 
حتى الرمق ا/خير 

 ٧٨ نادي9 من ١٨ دولة في »عربية السيدات« 
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 العين إلى دور المجموعات واالستقالل يقسو على الريان 

 برشلونة يقترب من تحديد بديل سواريز 




   



      






 
       



      




     
     


    
      
     




      


    
       



 تعادل المقاصة وطالئع الجيش في مصر 


     
     
     
     

 




     
     

    

       
   
       





     

       










    

    






 
    



    


    



     

    
    
    
   













    
    


 

    






    
    
   



    
    
    


    
   

    
   















     



    








       
      
      




    
     



     




       
      
      
       
     


      




      




      



     






      



     
      
      



      
       



      



 



 رئيس اتحاد الكرة ا4لماني يحث »الماكنات« 
على العطاء 

 مانشستر سيتي يمدد عقد فرناندينيو 
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 ديوكوفيتش يواجه فيدرر.. ومغامرة جابر تنتهي 
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