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 سياسيون يدعون لمساندة الموقف ا�ردني 
الرافض لـ »صفقة القرن «



 




   

    



   

   







    

    
   





 � نظام الفوترة الجديد.. قريب
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مختصون.. »مبادرة ولي العهد« 
إسهام نوعي لخدمة لغة الضاد



   

    

   





   



   

    
  

    

    



    


   

   







»التمويل ا�جنبي«.. ترحيب حذر  




   

    






   

   
    



   
   

    

    



    
   
    





   







 

  
    
  

  












































 ٧٣ عام� على تأسيس »باصات الكورة«
وال مجمع سفريات 





   
   
   




    

    

   

   
    
   
    
   
   
  
   

 
    


  
   
   


    


   


    
    
   
    
    

     
   





    الجمرك الجديد.. أثر إيجابي ومخاوف 
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 منتدون: المواثيق الدولية تقر الوصاية 

الهاشمية على المقدسات 

 الحالة ا(ردنية...تجسيد لتالحم شعبي 
ورسمي مع القيادة 







   
   
 
   
    


   
    



  


   
  
   
   
   

  


  

   
    

   

   



  
 
  


   


   
   
  

   




    


   
   
  




  
  




   






  


   




  
  

    
  

    



   
 

    

   

   







  

  
    
  
   
   
    

  






   
    
    

   
  
  
   



  
    






  

    
  

   
   








    

   





   


  

   
   
   


   
  

   
   
    

   



 
  
  
   




    
   


   




    
   



  



   







   
   
   

   
   





  

   
   
   

   

   
    
  

   


    



   

   

   


    

 
    

    
   
   
   
   



 البادية الشمالية: ملتفون حول القيادة الهاشمية 
ودورها في الدفاع عن المقدسات 



 عشائر العواملة : حماية المقدسات من الثوابت 
غير القابلة للنقاش 

 فاعليات شعبية في عمان والطفيلة تدعم المواقف الملكية 



    
    



     

     



    
    
    


    
     
    
    
     

    



    

     







    


     
     
    
    




    
     

     




    




     






   

  







 
    
    
    


    

    


  


   
    
     

     
      


     



     
      
     
    

     
    


     


    




    

  


      
    




     


   
     




       
  



      
      
    



    

     




    
    

      
   






    


    
    



     
    





     
     




    


     
     
   
      
 

  


     
     
    

    



  


 




     








    

    
    
   



 




    


     
    
     

     



   
    
    



   



    
   
    












    



   
     


   



  



     

   
   






   
    


    
    



    







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












   

    
   
   
    

   


   
   

   
    
    

   







   
  
   

  










   
   

   

    
    
   
   


 

 الزعبي: نتائج »الشامل« أوائل أيار 
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 ترحيب حذر والئحة شروط من »المجتمع المدني« �ليات التمويل ا�جنبي الجديدة 
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 حملة لتطعيم ٨ آالف طفل سوري
ضد الحصبة في مخيم ا�زرق غد7 
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 الكوز: ٤ ماليين دينار كلفة تلبية 
مطالب موظفي »وادي ا�ردن« 
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 لماذا لم تمتلئ سدود الشمال رغم وفرة الموسم المطري؟ 
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 العيسوي يفتتح مقر إعمار سحاب ضمن المبادرات الملكية 

     
     
  
    

    






    

     
    



     
 

 

   



     

    

    

   
     
     







    


     


    
    

   
    





    


    
   



    
    
     
  
    
    
 



    
    
    
     
   
     

    

 



  
  
    


     

    

   
     

     
    

   


   
     



   
     
    

 
   
   

  

    






      
     
      
         
       
      




     
     


       
        
       
       
 


 
       
       

       
        
       
        
       
 



   
       
      
      
      
      

      
         

  
        


      
        
      
      
       
       

  






 »النساء العربيات« تختتم مشروع% لدعم منصات 
النوع االجتماعي 

 قموه: اعتراف عالمي بغنى ا3ردن حضاري% وسياحي% 
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 انتخابات ا�طباء: التيارات التقليدية تنحسر..والمهننة عنوان المرحلة 


     


 



     

    
 


      
  

      
     
     

    

    


    
 
 
 




       
     



     


    




    

     


    




    





     
     
     
    
    
      


      

    

     



     


 


     
    








      
   

    



     


     

   
    





   


   
     
     


    
  


    
     





 البترا في عيون السياح.. هادئة وآمنة وال شبيه لها 
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 توجه �عادة مبحث »علوم ا�رض« ضمن المواد 
المحتسبة في »التوجيهي« 

 مشاركون بالمسابقة الهاشمية لحفظ القرآن: تهذيب 
النفوس بأخالق االسالم 

 وزير التربية: نسعى لتوفير بيئة تعليمية مالئمة للمدرس والطالب 
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 نتائج انتخابات مجلس طلبة 
جامعة االميرة سمية 




   

    
    



   

   
   
    
   
  






    
  
 
   




    




    
   





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


 بكد اليمين وعرق الجبين .. أم علي تنتشل 

نفسها من الفقر 
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 ما بين »السين وسوف« ينتظر الجرشيون وعود تأهيل موقع البركتين 

 الجمرك الجديد..أثر إيجابي على شرق عمان  
لكن شارع الماضونة يثير المخاوف 
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 ٧٣ عاما على تأسيس شركة باصات الكورة وال مجمع سفريات ل�ردن 


   



       


       


   
      
   




      
        

     
      

       




     

     
      
  



        

   
       
      

        
       
       
      



      

      
       





      


      
       

    
       



       
 

  




      

      





       
     

       
      




    





      
      
     


   

      
      







      
     



 

      
         
      
       
       




       
     
      
  


      
    

       






     




      

 
  







 تأجيل اجتماع الهيئة العامة 
لنقابة الصحفيين 

 كتلة هوائية  باردة  تؤثر على المملكة اليوم 






    




    

    

    
     
    







     
     



   
      

     
 
      
     


      

     

   

 

 سياسيون: ضرورة مساندة الموقف ا9ردني 
الداعم للقضية  الفلسطينية 
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السرية تغلف »صفقة القرن«




االحتالل يتأهب بـ »فصح اليهود«

 

    
 

 



  
   

    


   
  
   


   


  
   


    


   

 
 



  
    
    


      
     


     

    

   
     


  

     
    
      
       
     

     
      

     
    


     
        
      
     

    

     
    
    

      
   

    

   
     


   


   
      
      
       


 
       
       

 
       
      

       
   

 
       


     
    

      


 
       

     
       

    



   
      
     
        



     
      

    
       
       
   
      

 
      
      

  

  


      
      

 
    
     

     

       
      

 



 
      
      


       

    

       
      




 

     
       


    

    



      


 
   
   
     

      
   


 
     


    



 


    

    

      


















      

    
    
  

 




    



   




     




    


      




E n a d  s a l e m @ g m a i l  c o m
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القضاء السوداني يحقق مع البشير بتهمة غسل 
وحيازة أموال ضخمة
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   مختصون.. مبادرة ولي العهد إسهام نوعي لخدمة لغة الضاد 
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» فيالدلفيا« تطلق مؤتمر»الخطاب النسوي في الوطن العربي«.. الثالثاء 

   محادين يحاضر حول الحماية القانونية للمنتج الثقافي 
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   مؤتمر »همبولت الدولي« يعاين مقاربات الحفاظ 
على التراث الثقافي 

   محاضرة عن الثقافة وترسيخ الهوية الوطنية في عجلون 

   منتدون يناقشون أثر وسائل التواصل االجتماعي على الفكر 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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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 شباب يطالبون بتشريعات تساعدهم على المشاركة السياسية 



       




     
   


       
      



       





       


       



     














    
       


     
      


      
      


      



      





       
     



       
       
       

        






      
     
      


       
      
      

       
     
     



       
     

     



        
      
  


      

       

     


      
      
 



      

       












       



     

      
     

       


      

  

      
     

       
     


       
      


      






     



     
    
     
    




 شباب يشاركون بحملة »أردن النخوة« في محافظات المملكة 
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 البقعة (١) ١ الرمثا (١) ٤ 



    
   
    
   
   
    



 

  
   

   




 

   




  







  
     

   

   





   

    


  






   

   

   
    
   
    



   
   
    
   

    








       







      
   
        
     



        
       
       
      
      




 الفيصلي والمنشية والرمثا يلحقون 

ركب المتأهلين 
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 منشية بني حسن (٢) شباب ا%ردن (٠) 



 الفيصلي ( الفيصلي (٤٤) الخالدية () الخالدية (٠٠) ) 
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 الكسبة إلى ربع نهائي بطولة آسيا للمالكمة 




 
    
   


    
     
      
      

   
      
      
      
     

   



      
      
       
     



      

       
     

  

     
      
       
    

  





    


    

    


  
    

    
    

 

   
    


   
     

    
   
    
     
    
    




   


     
   
     












   
    

    
 




    
    


    



   
   
   
 
   





 الظهور ا$ردني بـ »قوى آسيا« يبدأ اليوم 

 الجولة الثانية من بطولة ا$ردن 
لـ »السرعة« ٣ أيار 

  بطولة »ميسور الحكمة« للقفز.. الجمعة 




     
    

   
    

 



    
    



    
 








    
    



    
     




    
    
    

    


   

    
   

    
    
    
 



 
    
      
     







     



    
    
     

     



   

    



    
     
   

    

  



BOOTCHECK 
   







  
    




 
   









    
   




    

    







    






 




    
   
   
    



  
     
     
 


    

    
 





  
    

   

 
 



   

 »ا$قرع« أوًال في التراماراثون سيريالنكا 
الدولي 







 اختتام »تيلي ماتش« طلبة الجامعات 
ا$ردنية 
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