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» االستقالل«.. مسيرة وطن عنوانها رفعة ا�ردن وازدهاره 







    

   
     
    


     


    


      
     


     
     







     
     




     


    
     

     
    





     






     

    


     
     
     
     
 



    
 

    


    
   
    


     

     
 
  
    
     
      


     
     
 
  
   

    
    

     


     

     


     



   



     









  
  

      


     
      
     






      
    


   


     


     
     
      
     






    
    
    
 
 



 قصة استقالل ا�ردن ..
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» المملكة الرابعة« استقرار تشريعي ودستور منع غياب البرلمان 




    
   

    
     
    


 

 
    
      
     
   
     
     

    

     
      

 

     
      

   


     
     


   

    

     


    
     
     


   
    

    

     
      



   


  
     



    

  

    


 
 
    

    
     




 
    
   

 
     
     



    

   


    

   


     



    
    


    



     
     
 
    

     

 

 المرأة واالستقالل.. مسارات تطوعية وأخرى 
سياسية اجتماعية لمواجهة التحديات ونيل الحقوق 
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 أمين »ا"وقاف«: الوصاية الهاشمية على المقدسات قائمة وليست مهددة ولن تتوقف 
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 نص وثيقة االستقالل 



    

   

    

    

      
  

     

    





    
     
     
    

     
    








    

     




» النقابات المهنية«.. دور وطني وسياسي 
َغَلبَ على »المهني« منذ االستقالل 



     
     



    

     

     

    
  

      



  


     
    


      

     

      
     




   




     

     


      






      
      
   

      

    
   






     
     
     




      
   
     
      
    


     
    

     
     

    
      
     



 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بعيد االستقالل 



    

    
  



    
      
    




    
    
    
    

    











    
    
    

      
    
    





     


     
     

 
   





     





      



     
   
   
    
     




 فاعليات تهنئ وتحتفل بالعيد الـ ٧٣ الستقالل المملكة 

 الالءات الهاشمية من الزرقاء.. تعبير عفوي
عن تناغم القيادة والشعب 
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 ا&حزاب السياسية.. تجربة تاريخية غنية وقصور في مجاراة الرؤى لمستقبلها 
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 أمانة عمان.. دور تنموي يعكس إنجازات
حضارية وثقافية وخدمية 
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 السياسة الخارجية.. تمليها ثوابت الدولة 
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 القوات المسلحة.. رمز االستقرار وا�مان وجدارة وكفاءة في حماية الوطن 

      

  
    
     

     



 
     
     
     
   
     
     
  

   
      




      
      
     
      
    
     




    
   
      
     


 
    
  
     

      
       
 



      
  
 
 
     

      



     


     
     
   
     
      
      
    
      
      


  
     

     
     


 


    
 

  





      
     
     
     





      
     

    
     

      
     

     


     

 
       
  
 
      
     
     
     
 
     
     
      


      
    
 

      


         

      
  


     
    
    

    
       
     

      
  
 
    
 
 


      

 
    
      

    

    



      
     
    
    
      



     
       
     




     





 




    

 

     
 
      


 
     


  
     
 

     

 
      


    
  



 قوات الدرك.. رؤية ملكية لترسيخ سيادة القانون 
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 الدفاع المدني.. محطات مضيئة حققت قفزات 

نوعية على صعيد التطوير والتحديث 





    

      

  
      


      
 
     
      
    
      
   


     


      

       

       

       
 
 


    

        
 




      


      


       

 
    
 
     
        
     



      
      


      
      
     
      
      



     






       

      

     
      
      
     
       


      


     
      



      
      


     

   
     
      
      





    
      
 
      
       

     




 
      
      
       
      
     



    


      
      
     
       
     
      
      


      

     
   

    
      
      


      





     

    
     



   
       

       










   


 
 
   
   
  


   




       





        
   




        
          



        

        
  
        
           
 











        



 
       
 
       
          

  

        
      
       
        


           






» الصحة«.. خدمات متواصلة رغم التحديات 
وتعاظم المسؤوليات 



     


      
   

   
      
   
    
     

      


     

     
  
   

     
   
      

     


     


   
     
     




    

    



     
    

     
     




    
  
    

      




     

    
     
     
     

    
    

      



    

     
      
    
  

     
       



     




   


    
   


     
     






   
     
    
     




     
     

     
 


  
   
 


     
  
     



     
     





    

      

     



     

   



    



    
    
  
      


 القطاع الزراعي.. بانتظار نهضة شاملة 
الستعادة مكانته على خريطة ا4نتاج 
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 ا�من العام مسيرة مهنية واحترافية حافلة تمتد بعمر الوطن 
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 قطاع العمل.. تحدي البطالة ورفع الحد ا�دنى ل�جور 
يخيّمان على ا�ولويات 



      
     

      





       



     



      
     
     

     


     
     
      
   
      
     
      


  

    

     

     


     
     












      
     
     

     
     

      
     
 


     



  Remote Vocational Training
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 قطاع التعليم يتصدر ا�ولويات بخطوات تضمن الجاهزية االلكترونية الشاملة 

       
      




   


     
       

     


        





     
      
       
      


 

     
      
       




       


     
       
  
      





      
     





      



      
       



     
     





        
       

       



        
       
       
      
   


       
      
      
      


       
    

      
 
     


   
   
       
       




       
     

    


    
    

      
      
      
      
      
      

     
      





      
     



       
     

      
       
















 



 القطاع السياحي.. محرك تنموي صاعد وثروة 
اقتصادية ترنو نحو العالمية 



      
      
     

      

     
     
   




  
      
       
 


      
     



     


   




      



       
       


      

       





     

      
    
      



      


       
      
  
       
       






       
       
       
     

    


      

      
   


      
     
  
      
   
    


 


     


    




     

      


      
      


  
      
  

     
      
     



      


   
      


      
     

      
     
       
      



 فعاليات إربد.. دعوات لمراجعة الواقع 
واستشراف المستقبل بنهج يواجه التحديات 
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 فعاليات البلقاء: ا!ردنيون أكثر طموح� وأشد رغبة بتحقيق ا�نجاز 


      
       

      

       

 


      
    

  

     
       



 
 


  


       
   
     


      
      

      



 




     

     


      

      
  
     
      
      


      

     

   



        
      

    
     
      


      

      
        




     

      
       
      



      





       
     



       


      



    
      

     
     




      
       

      
     
      


     
    

    
     
      


      
       
   
      




     
     
      


      

 
     



     
     

      
     



      




        
    


     




      

    
      
     


     



 فعاليات الكرك.. االستقالل مشروع حياة ومطلب !حرار ا!مة ضد الظلم واالستبداد 
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» العقبة الخاصة«.. رافعة اقتصادية صاعدة تالمس تطلعات المواطن 
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 »النقل«.. تحديات متزايدة ومساٍع للتطوير
بالشراكة مع القطاع الخاص 



       

        
       


     


      
     
     


      



       BOT





      





       








      


   
 
     
       
       



     
 – –
    
       
       
Transaction Advisor   
      
    – BRT


REBELSETS
      
      

  –  
       
 

 –
      
     
      
  
     

      
     

       

       


     

     
      

      
     
      

        



     
     


      


    
 

     




ITS


       
      



  WSP
EBRD
      



      
 

       
       
     
     
      

  


      
      
      





 الصناعة في ا3ردن.. تطور رغم التحديات 

» االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات« مسيرة 
تطور مستمرة في فضاء التقانة 
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 صناعة ا�ردن: القطاع الصناعي 
شهد تطور� كبير� منذ االستقالل 



     
     
     
    
    


     

     

 
   
     
    
    

     




    
    

       
    
  
     








    
   
  




 الساكت: ا�ردن حقق إنجازات اقتصادية
كبيرة منذ االستقالل 

 الطباع: االستقالل يعني ا0نتاج ومواصلة ا0نجاز 



     
    
     


    



    



  


   



     





    
      

    
     
    


    
    
    



     



    


   



  
    
     
    
    

     
     


    
    

    

    
    




   
 
    

    



 




     
    
   


     

     


    
    
    


     


     

 



     
     

    


    


      
    


    
    
      
    


      
     

     
      

      
    
    



    


    
     


 
     
     
     


      
     
   
    




     
    

   

    
    
   

     
    
    
    

 
    
     
   



     
      



 الرواجبة: االستقالل يمثل رسالة 
عظيمة ل;ردنيين 


    
    
    

     





    





   
     
    
  
     




     




     

    
   

    
     
    






   
    

     


     
     

    
    


     

    

    

     
    
     


    


     
 

     
      
   
    
    



    

    

    
 



 الكباريتي: ا�ردن حالة فريدة من البناء وا0نجاز بالمنطقة 
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 الرعاية الهاشمية أدت إلى تبلور منَتج إبداعي أردني
له مالمحه وسماته الخاصة 
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 شباب يستذكرون ا�نجازات بـ »االستقالل« ويتطلعون لمستقبل أفضل 
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 الرياضة ا�ردنية.. نجوم تت�� وإنجازات تتحقق 



    





 
   
      
 
     

    
    





     
  


     
 
     
    
     
   
    


   


    

     
  
    



 


     
     
     








    


    


     
     


    

    




    
    

    



     
     


  
   

    

    
    

    

  





     


    
    
    


   

    

    







    


     

  


    

     



 رياضة السيارات.. اهتمام ملكي وتاريخ حافل 
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 فعاليات الطفيلة: االستقالل يوم للبناء على ما تحقق 
من إصالحات وإنجازات 
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» تجارة عمان«: االستقالل يعني تعظيم
القيم وحماية ا;نجازات 
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خبراء يحذرون من »احتمال« 
ارتفاع مستوى المحيطات بمترين 

بحلول ٢١٠٠
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راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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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
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m




      
       
  




 أسعار النفط تغلق مرتفعة لكنها تسجل أكبر 
خسارة أسبوعية في ٢٠١٩ 
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