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دراسة دولية تحذر من خطورة واقع 
المياه الجوفية في المملكة
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الرزاز يختتم زيارة عمل رسمية للواليات 
المتحدة ا(ميركية 








       




       







      
     

       



       
       


     






     

     

     



      



 قمة أردنية مصرية.. اليوم 

 الملك يدخل الفرح لقلب الشوملي وا(ردنيين 


     

   



    
      
    "  

 "
  
     


  
      





 








   

      
      



       


     
      
      
      
      

  
     

    

   
      


       

      
       

       





مكافحة الفساد تحيل تجاوزات مالية وإدارية 
وقانونية في مستشفيات حكومية ل:دعاء العام 





 الصفدي وعريقات يبحثان التحرك المشترك 
لكسر جمود العملية السلمية 
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 االحتفال بمئوية تأسيس االتحاد الفلكي 
الدولي  
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 الموسم المطري يتجاوز حاجز الـ ١٠٠٪ في معظم 
المناطق 

 ا2مطار والثلوج تفجر الينابيع وا2ودية في عجلون 
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 »الفايز« يزرع ا2عالف بالمياه المعالجة 
بديال عن الجوفية في »أم رمانة« 
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 الملك يجبر خاطر الشوملي ويدخل الفرح لقلوب 
ا(ردنيين ويرسم شهادة عز وفخر جديدة 
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   »الضمان« تخّصص رواتب تقاعد
لوفيات حادثة صوامع العقبة 

   قرارات بيئية عربية ترفع ل8مم 
المتحدة في آذار المقبل 

   إجراءات لدعم السياحة البيئية في ضانا 

 مطالب بتعبيد شارع أمام مدرسة الطيبة 
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١٠٠عائلة مقدسية في »الشيخ جراح« مهددة بالتهجير
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 فصائل فلسطينية تدعو 1نهاء االنقسام وتنظيم انتخابات خالل ٦ شهور 
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»القسام« تعلن عن امتالك كنز استخباراتي
من عملية تسلل خانيونس

 
    "
   
    
    
    

"
    " " 
       

  
   
      

  " 
    



" 
    " 

 

     
 
   



" 
 " 
    
   



"
    
     
    
   


      

 
    " 


    
    
      
 
     
     
    

"
 
    


    


   
    

 
 
    
    

    


    

   
  "  
  


   

"

     



     

 
  ""   
      





















""



"
"
"




 
"
"

 
  ""
 ""
""




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



















     
    

     
     
    
    



     

    "
    
 
    
     

"

     
     
   
     



    

      



 

    
     

     



    
     
       



     
      


     



    
     
    

     



     
  
    
     
     

    



     

     



 

      
    


      


     



     
     
     
     

      




      
    
      
    



     

 
      


  
     
     
    

     
      
      
 

    
     


 
     
     



    
 

    
    



   
     
    
    



      "

      
    


     
     
     
    


 
   "  "
    
   
     
     
    
     


    
    –  
   


    

 "

    
 "
     
    
     

      
    


    
     
     
     

"    
"
      

     

" 

      


    

    

      
     

    




    

    
    
    

     

    

 


     
  

    
     
   
    




     
    

    

    
     
   





     

   
    

     
     

   
      
    
    




      
      



 ""



















    
     
     


      


    
    

      
      







     



      
      







      



     
"

     
"



  

""
  

    




     




    " 


"
     
     
     
     



     



     
  "" 


    
  



     
  














  

    


 






   
""



     
     "
      "




     
      


 
 ""
      
   




"   ""  
  " 



"    

"
"



"
 






     
  


    
     

   
 " 

"
   "  
    


"

     
    
     
    
 



    
     
   
     

  




   
    

 


     



 

 
    


 
 
      
    
  



      
 ""
      


    

"
   " 
     
 
  



 
     




     
  "  

     
"




""

    


 
       


    


"
  

"

    
  


     
    
      
      



      
"     
  "  


  
 "    "" 
 "
   "  "



 "   
   
"      "
 "     


" 
      
"   "
      

"
        
   
     


 ""    





   "  " "   "  


      

     
      
"    
      "

        ""
  
""
  
    

    
 ""     
  
     
 

            
  
      
  

  


   ""  
    
 "" 
 ""     
 
  ""  

    
      
  

 

       
 

    

 
    
 
   
 
  

 
   " "
  
 
 
   

   



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





       
      
     


      

       
      
   " 

"

      
      
      

      
      
      
      
      
      


      
       
 

      
   



        

      


      



      
  "  "   
  
     

   ""


      


    
""
    

     
  



 ""

    
   
     

      
      
    




     
       
      
      
     
      
  " "  




        



     





     "" 

     

     


      ""
     "  " 

    
      
     
     

     





      
  “ ”   
      
       
     “ ”
       
     ""  


        
  “  “
      
 " "  




B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m





                          
    

l a i t h @ l a w y e r  c o m


















 

     
     

    
     
       

       
       
      


   



    

      

       



       


 ""
    


      





      
       
     

 " "
      "  
       "
      
      
     

     



     
      
      


    
 



  
  
      




  "" 





T h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m 


       





      
      
       
      
    
      
     
       


       
    

    
      



     
     
        


      



    


      
      
     


       




     
       
     
     
     

      
     


       
      












     
     

       

   
     

      
      
     
      
      

 




   
  
  
   



  


   
  









   

      
     


      
      
 
       
     
      
      


  
    





   
      
         

"  " 
       


 – 


m a m o o n m a s s a d @ h o t m a i l  c o m
























     
     


 
 

    
    

       
 


  


 

 

  


        

     
        
   " "  

   
     
     


     
       

     
  
        


 
    
      


    

     

        
     
     

  
"     
     "
         

     
 
       
      " " 
  –    
       –
 


    
  
    
      
  
        
         
       
 

  
     
       
    

     
        
      
      
 
     
         















 ""






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




   أبـو الـحـسيـن.. 
َك مــن مــلـك � در�
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قراءات في ا"وراق النقاشية الملكية.. »الوطنية والمواطنة الفاعلة«





 


 



 

  










 


 












ا"وراق الملكية النقاشية.. دستور ورؤية متكاملة للدولة المدنية الحديثة »٢–٣«
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 ا�مير الحسن: احترام االختالف قاعدة إنسانية نحو 
المواطنة والتنوع الديني والثقافي 

 معرض تشكيلي ل-ميرة فخر النساء بنت رعد وزينة السعيد 

» هوس«.. مجموعة شعرية تقرأ ظالل ا�شياء 
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 العدوان يؤكد روح ا�خوة بين الشعبين ا�ردني والفلسطيني 

 وزير الثقافة: نسعى إلى نقل العمل الثقافي من ا!طار 
النخبوي إلى الشعبوي 

 حفل توقيع في »الشارقة للشعر العربي« �حد دواوين الفراية 

 جولة مع رومل الغريب على »المسرات« و»العالوك« و»رجم المخيزن« 
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 تغييرات واردة على تشكيلة »النشامى« لمواجهة 
فلسطين الثالثاء 
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 مدينة ا�مير حمزة للشباب نجحت بفكرة تنظيم 
بطولة كروية.. ولكن لماذا تأجلت؟ 



    
 
     
     


 



     
     
    
    
   
     


  
    



    
     




   

    





   

   

  
    
  

   
    




   
    


     

     
     

     

    
    


 
     



    
    
    
    
 


     
    


    

     

   
     
   
     


     
    

    
     
    
    
     


     
   
    

    
    
    
    

 
     






 ا�ردن ُيشارك في منافسات »الدولي« للناشئات 
وكأس ديفز للناشئين 

 »شباب العقبة« يتفوق على البقعة ودي6 بالكرة 
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 »كرة ذات راس« يجتاز معان ودي6 
ويعسكر بالعقبة 
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 مكناي: تصفية اختيار ممثلي االردن 
لبطولة العالم (٢٦) الجاري 
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 المسلماني يقدر خطوة الملك باستضافة 
عامل الوطن الشوملي 
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 عيرا يؤكد تفوقه على مليح ويبتعد بالمركز الثالث 


     

    
    
   



     

  
     

 
   
   
   
 
    

     
   

 



    

    

    
    




    




    

     





    

    
     
     
  




   

    


     
    

    
    
 


  



 
     
     
     
    

     

     

 


     

     




    



    

    

   

    
   

    



    



 

  
    
    
   



    
 



    
    

     
 

     



    



   




   



    
    
     






 »كرة السيدات« يواجه نظيره الفلسطيني 

بـ غرب آسيا .. اليوم 

 المنتخب ا1ولمبي يالقي نظيره الفلسطيني 
ودي5 بالكرة اليوم 




    





     
    
    
     
      



      




     
      


    

     



   
      
     




     






  


 
     
     

     

 

    


    




      
     


     
    
      









 منتخبات » التايكواندو« للفئات العمرية تواصل تدريباتها 
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 قطر تخشى مفاجآت كوريا الشمالية.. وُعمان تسعى 
لكسر عقدتها أمام اليابان 
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 ليفربول يبتعد في الصدارة بفضل صالح.. وفالنسيا يواصل نتائجه المخيبة 
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 الحموري والقطاع الصناعي يبحثان دعم المنتج الوطني  
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 بغداد توافق على معاملة المقاول ا#ردني معاملة العراقي 
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 وزارة الطاقة: ال موافقة جديدة .نشاء 
مصفاة بترول  
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 الملكة نور الحسين تترأس اجتماع مجلس إدارة 

إثمار للتمويل ا$صغر ا!سالمي 
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 تسويات »أموال إنفست« مع الفاعوري 

بإشراف النيابة العامة 
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 فوز مجالس غرف تجارة جرش والسلط والكرك 
والشونة بالتزكية 
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a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 مراكز متقدمة ل�ردن ببطولة العرب للروبوت 



     
     




     
     


     
      




     
      

   
     
   

 



   
      

      






     
     


  

   
    

    

    




   


     


     

     
    
   
     
   



» الوزارة« تعيد هيكلة المراكز الشبابية لتفعيلها  
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االضطراب الناجم عن ألعاب الفيديو.. هل يصبح مرض� عالمي�؟

 المسؤولية الشخصية تدعم التوافق النفسي وتعزز الصحة النفسية 


Ameeneh@livecom
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الصين تنشر صورة بانورامية من الوجه الخفّي من سطح القمر

تقنيات مساعدة المسنين تفتح آفاقا واعدة لشركات التكنولوجيا 

تطبيق تشيكي يعيد الصوت المفقود لمرضى سرطان اسُتئصلت حنجرتهم
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

بوابات

احترار المحيطات أعلى مما كان ُيعتقد

سرعة تحرك القطب المغناطيسي الشمالي ل#رض يدفع الباحثين 
3جراء تعديل مالحي فريد

المدينة  ا9برد على ا9رض تشهد ازدهارا سينمائيا

عشرات ا9طفال يتلقون لقاحات منتهية الصالحية ضد الشلل في الصين
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أيمن المجالي




طارق المومني



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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

 


» االتصاالت« و»المهندسين« تتفقان على التعاون 
بالتدريب والتشغيل والتحول الرقمي وتصدير الخدمات 
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 الحموي: »الصناعة والتجارة« سترد 
على مطالب المخابز نهاية الشهر 
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