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ا>ردن: الجوالن محتلة



   
    


  
    






   
  
   
    


   




   







 


   




    




الوصاية الهاشمية على القدس متجذرة 
منذ »ا'سراء والمعراج«




   


  





  
    


    




  

   
    

  









       
       
      
      

      
 



       
       
   



         
      
          
      

  

       


      
        








       
       
      
       


   $ 
     







   
        

        

 





شهيدان خالل مسيرات العودة في غزة
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أ خو ارشيدة: االستقالل المالي وا�داري 
لمجالس المحافظات »حبر على ورق« 
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 ا2مير الحسن:  أهمية تكاتف الجميع 
للتصدي للتطرف والعنف وا�رهاب

  

  
      
   


 


    
    

     

   

     
    
    


     

 


    
   

   



 







   

 تشييع الشهداء ا2ردنيين ا2ربعة في نيوزلندا 



  
    
     
    



     
    



     
     
    


    

    

 

     
     

    



   










 Dالنواب« يدرج التحقيق بملف »الملكية« على جدول أعماله.. غد «



    
    



      
  

    


    


     
     




     
   
      


       
    

   

     


     

     

    
      
 
    
    


     
    



    



 
     
     
     

    

   


    

    

 
    
      
     

    

    
     
     
    

  
 
     




     

     
   
     
     
     



    
    

    


    


     
    


    




     
   
    

     
     




    
     
  

 

     
     
     
      


   
    


     

  
     
     

    




    
       
      
      
    
     

     

 
   
     


     
    
      
    


     
     




     




      
    

 

    
     
     
    

 
      







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




الملك: ا�ردنيون يرفعون الرأس بإرادتهم وتضامنهم 
ومنهم أستمد العزيمة والتفاؤل
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هل تولي الحكومة أهمية فعلية لقطاع المياه..
أم »ال« ؟
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خبراء: الوصاية الهاشمية على القدس متجذرة منذ »ا�سراء والمعراج «
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 » بعجة« شاهد على إرث البترا 
منذ العصر الحجري 
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 أوغستو مونتيرّوسو.. سلطان السخرية في أميركا الالتينيّة 
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إنه آذار.. وغباٌر أسود يسقط خارج! من الكتب
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» أيتام وقطط« لـ عصام أبو شندي.. خصوصية ا�لم 
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 بداية مؤثرة 

 انطالق كأس »الجواد العربي« لفروسية القفز 
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 »النشامى« يواجه سوريا في الصداقة الدولية اليوم 



 تيماء تظفر بلقب السيدات وأبو يمن وخضر 
لنهائي »الرجال« 

 »فروسية دي السال« المدرسية للقفز تنطلق اليوم 
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 تأجيل لقاء الصريح والوحدات بـ كرة ت١٥ 

 تأهل الزعتري وشيحان لدور الـ ١٦ بـ »كرة الثالثة« 

 أهداف غزيرة في »كرة الناشئات« 

 صالح على رادار يوفنتوس 
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 »شباب معان« تطلق جلسات حوارية 




    










    
     



     
 



      






   
    
    
     


      

    
    
    
    





     
   


    
    




  


     


     


    
   


     


     


    


     


 
    
   
    


    
    

 


    
  


    

 
    

 
    


 
    



     

 

    

  
     


    

    






 مشاركة محدودة بـ »الرومانية«.. و»الحرة« تُقام اليوم 

 النيجر تستقبل مصر في ختام تصفيات »اBمم اBفريقية« 

 Gيقاف أوروبيHنيمار يواجه عقوبة ا 
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الملك: نقف إلى جانب العراق الشقيق 
في مصابه ا$ليم



     

     
 





     
   
     


     
    
    
    

     
      



   

    



      


       
     
     


     

  

      




    





     


 




   

  



     
     




     


 
     


     

      








      
  
       
 
      
       



  
      
       
       

      
      

   
     

       
      
     
       
      

 










       

        




         
        
     

       


        

         


       
        
        





       
    

      
  



     
   
     


    
     
      
     


    



    



    




    



      


     

     








      
     


      
    
   








   


     


















         
        




        



          
        
     


          


          
        
         
   
       


         


  

         
        


           







         



          
  

         

























      


 
      
      
       
        
         


       
   
      

    


       
       
       
        



      


        
        


 
     
       
    
      

         
        


    

احتياطي »المركزي« من الذهب يدعم 
مواجهة الظروف االقتصادية الطارئة
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 مؤشر بورصة عمان يفقد ٢٣ نقطة وتراجع أسهم ٥٤ شركة 


        
         




      




       

      
       
       

       

       

        






       



        
       






       

       
        


       

       




     





         



 الساكت: الصناعة الوطنية تحتاج إلى الدعم المستمر 

 معرض عمان ل6لبسة والمنسوجات يواصل فعالياته 



      
  
 
     
  


      
 
     
     
     
 

 
    
     
    
    
     
    

  
  
     
     
    





   
     

    



    
 
   
 

   

 


    
    
    
     

 
     


     

     
    





 



        
         
   



         
         




          

 







 »تجارة ا=ردن« تشارك بمعرض البحرين 
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اشكاليات في تعليمات تأهيل االستشاريين 
Fالمعمول به حالي 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة



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














     
 
       
      
     
       


       
      




      

       



      
     
     
     
       
     











    
 
      
     
    

       

      
       

 

      
     
   

  




 




      
    
        




شركة طيران إندونيسية تلغي طلب شراء
من بوينج بسبب مخاوف الركاب

 انخفاض الذهب وارتفاع الدوالر إثر 
بيانات اقتصادية أميركية جديدة 
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