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الرزاز: أمن ا�ردن من أمن السعودية



الصفدي: ندرس دعوة البحرين وموقفنا ثابت










 

  
     
    



     


   

   




   












      
    


 


    


     



 
     



    





الملك ل'من العام: أقدر دوركم 
في حفظ أمن الوطن واستقراره





































   
   
   

   




  

    


    

 
   

   
    

    
     


    
   


    


     
   



    
  

    

    



   
  

   



   



     

   
    
    
    
   
    
   
  


    
   
   
    
    





   


   


  
    



   

 

 

 











 











  
 



  
  

  
  




  
 

  
  



 الملك يشارك في مؤتمر 
»المجتمعات المتماسكة« في سنغافورة 
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الملك يشيد بالمستوى االحترافي لمنتسبي ا	من العام



   رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز العالقات مع السعودية 


   
    


    






    


   


   
    
   
  

   

   
    




   
    
    





 

 

     






    
   

    




  



    




  
   
   

     

   
     

    
   
   





     



     

    

    
    

    



     
    
    


   

    
   
   



    



    
   



    
    

   


     

     


















       
      











       
      
      
      
      
     



       
      













       


      
        
      
      



        
        
       




        











        





        


         



        




الرفاعي: أمن واستقرار دول الخليج

مصلحة وطنية أردنية
 

   
    
    
 
  
   
  
   


    


  
     

    
     


    

    
    
   

  
     
    

 

   


     
    
   
  





   



    
    

    
    
   
    



    
   

   
 



وزير الداخلية: ا	ردن حقق مراتب متقدمة
في حقوق االنسان
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 وزير الخارجية: ندرس دعوة البحرين وإن حضرنا 
ففي إطار االشتباك ا�يجابي 





      
   
     



       
         
    
     

       
        
       

      
  
        

 

     
      
      







      
     
      
       
      
     
      
      
       
      

         

       

      
     
       

       
      
      


      

       
     

 


 غنيمات: ا-خبار الكاذبة تجتاح 

المجتمعات وتزيّف الحقيقة والوعي 
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 الجولة الثامنة لـ »بلدك بيتك«..اليوم 



  
   

   






   

  


  
  
   
   
   
  

  








  



٤٠٠ متر عمق الحفر في آبار الشيدية
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 تخريج دورتي الدفاع والحرب
في مواجهة التطرف وا�رهاب 


 »ا&ونروا« تعمل لضمان دعم جديد 

 مطالب بتصنيف جمعيات إربد ووضع معايير لدعمها 

 ٣٨٤٧ طفًال تم تعنيفهم
جسديا العام الماضي 

 ٣ آالف مسجد بال إمام أو مؤذن 
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 دور برلماني رقابي في العطلة.. لكن بال قرارات 
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اقتصار تنظيم وبيع رحالت سياحة المغامرات 
بالمؤسسات والشركات المرخصة





    
    
   

    
     


    


 
    
     

    

    




    
      
    
    
    
    
     
   



     
    

    
   






   
     



    





    
    

     

     
      
 

    






    

     
       

   
    
    





     
    
    
     


   

     



    
 
     

      
     
     
    
     




     

     
     

    


  

      
    





      
     
    

    





    
      

     
     
      

     


     
    
   
   
    
   
     
    
   

  
    


     

    
    



   





   تعديالت مقترحة على قانون العمل: صالحية 

حل النقابات للسلطة القضائية
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 صرف صحي يتسرب لمشروع قيد ا7نشاء في إربد منذ شهرين 
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 أسر فقيرة محرومة من المياه في معان والوزارة تبرر 
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 وزير الزراعة: استراتيجيات لتحسين ا
من الغذائي 





   
    
    
    






   

 


    

    
 


    
   
    
    


     

   

    
 
    

 

     



     
   


    


     

    
    
    


     
   




   

    


   
   



   
    

    

     
     


    
 



   

 
   


 

   

    

  
   
  
  
   
   
   
   
   



   


   

   
    

   




   
    

   
   
   




     
    

    
  

   

 

   
   


    

    

   






 أسعار ا
عالف تهدد الثروة الحيوانية
في المزار الجنوبي وعي 
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 ٤ أطباء �لف مراجع يوميا في طوارئ 
مستشفى ياجوز 

      




        
      
       
       



     








        
        

      


       
       
        
    

        




 »ا�مانة« تدخل للعمل خالطة اسفلتية 
بقدرة ٢٠٠طن/ساعة 

 اتفاق ينهي إشكالية خط ناقل 
:بار جحفية 

 إصابة خمسيني بعيار ناري 
إثر مشاجرة في السلط 

 شبهة جنائية لوفاة طفل 
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 »صحة النواب« تؤكد ضرورة 
استقاللية المجلس الطبي 



   




   










  





  


  





  

  
  


   

   
  





  

   




   

 
   
    
     
    
   


   






   
   

  



   


  
  


  
  
   
   



    






  


  

    
   
  





وزير سابق متهم باالختالس واالستغالل 
الوظيفي
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 مجالس المحافظات.. جسد بال روح 
وتخوفات من تشريع يجهض التجربة 
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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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ولي العهد لـ الخريجين: شقوا الصخر إن اعترضكم
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السلطة: العنوان عباس وليس »البحرين«
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حرب على سكان القدس  
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»هرمز«.. خلل في ميزان القوى



     
 

 
     


       


   
     
     


 

     

 
      
     
 



 


    



     
      

     
      
     


    
     


      
   





     
     
      


 



    
   


      
      
      
     
     



     

       


      
 
   
      



      
   





    

    
    






      






    
     
    

     


    
      

     

   


   


 

     


    
   
      

  









      
      


 
      
     
      
 





      

 




       
     


      
     
     

    

 
     
      



 


  

      


     



     

     
     
      
   











     




       
        


    
     
      
    


      


     
 
       
        
  








      
        
       


    
       

       
      




        



      
       










     

      

      


  
      
        



      

      



       
     
       



       


        



       




 




      
       






     
      


    


      





       









     

      
     


      
     



      
     

   


     

    


    

     


     
      


        

    



 
      
     


     

 
     
 
 


      
       
    


 
      
       
       
  


     
     

 



     




    
     
 
       



      
    




      

      
     





    


     
     








a r a a @ a l r a i  c o m
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T h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m





         
      




         
    
     
        





   
         
 
        




        


        


 
      
      


       
        
        
       

    

          



        





h a s h e m  n a d i a @ g m a i l




R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m








  
       


     





      

       


   
         
     
       


         
        
       

        


       


       
       
         
  




      




        
     
      
       
       




    
   

    


  



        
      
       
      


       




     

   
       

        



       


       




        


    
     




A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m



           

    
      
  
       
       
 

     


 
        

      
        
        
        


  
      
       

        





       
        

  
      


       
      
        

  

 
 

    
       
      
     
       
       
  




A h m a d  h @ y u  e d u  j o
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مهرجان  عمون ١٨ لمسرح الشباب يتواصل بـ »حنين« 

 .. و»جاالتيا« للمخرج الضمور.. معالجة مبتكرة لنرجسية الذات 

 افتتاح الدورة ٢٥ لـ »الفيلم العربي الفرنسي «
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 منتخب الناشئين للكرة يواصل استعداداته 
لـ »غرب آسيا« 

 القطب وعدس يودعان بطولة
تونس الدولية  للتنس

 »الجوجيتسو« إلى كازاخستان للمشاركة 
في الجائزة الكبرى 



     

        

 

      

    

  
     
      
       
      


       
      
       

   



      
      
      

      
     



       

  
      



      






     
     

  


      
    
   



  


     
  GRANDPRIX  

      
 
 

 
      
     

       
      
      

    
      
     

    

 
        
      

      

 »المصارعة« يسمي وفديه لبطولتين آسيويتين 
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 غير مبررة 

 المقاولون يستضيف القدس بـ »الطائرة النسوية« اليوم 

 منتخب الكراتيه يشارك 
في بطولة كندا 




     
    
     


   



    






     




   
  
     

     

     






 


     

    
     

    



  


 



      



   
   
    
     
    

   

   
     
    

   
 
   
   
 

 
    

    





 




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

 مركز ا�عداد ا�ولمبي يوفر احتياجات النجاح ويعزز ا�نجازات 
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 إغالق التسجيل للجولة الرابعة 
من كأس التحدي للقفز 





      
    

      


     
     

    
    




     
 

    
     
    

 



 اختتام دورة المدربين ا4سيوية للمستوى ا�ول 
لكرة القدم 
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 »السباحة« يشارك في بطولة الكومن 



     
    


      







    
       




 






 قطر تواجه كولومبيا .. وا�رجنتين تالقي باراجواي 
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 االتحاد ا�ردني قرع الجرس باستضافته 
بطوالت عالمية وآسيوية 
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 برشلونة وسان جيرمان يتباحثان حول نيمار! 


      

 

     
   
     
      


     
      
     

     

     
      



     


  

 
 





      
     



     
       
      
      
      


    
    


      

  
      


    
  
      




      
      

     

      





 أتلتيكو يقترب من ضم فيليكس بـ ١٢٠ مليون يورو 



    
    
     



   
     




    

     

     
  
    

   


    


    



    
    
    
    
 





    
    






     


  





    

     



    



    








 مصر تقبل على االستضافة رغم تحديات أمنية وتنظيمية 


 

       
      
     


     

       
      



  
     


    



     


     
      
     
       



      









      
      



    
      
      




     
   
      
     


     




     
      



    






 
      



      



      
     





      

       
    
      


       
      
     
    


     
      
  


 

    
      


     
     












     

     





  



    


    
     










     

     

   





     




   
  
    

  
    
    


   

     
     


     
   
     





     
    


   











 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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٤٥ قتيًال باشتباكات بين »النظام« والفصائل 
ا/رهابية في حلب











          
        



         
      





    















         










       
 


 
        

 
        

 








          



       
         
  





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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٤٦ مليار دوالر قيمة مشاريع متاحة
للمقاول ا�ردني في العراق

زواتي: ١٢ ألف أسرة تستفيد من مشروع 
الخاليا الشمسية العام الحالي
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»النقل«: ١١٨ مليون دينار كلفة »الباص السريع«
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 زواتي: ١٢ ألف أسرة تستفيد من مشروع الخاليا 

الشمسية العام الحالي 

    
   

  
    



     
    
     
     
    






    






     

   
      
   



    

    
    


    






     
     
   





    
     
   




    

   

  




 خمس وجهات جديدة لشبكة الملكية ا%ردنية 



    
    
    Codeshare


    
     



    



    

 
 

   
     
      


    








     
    
    



 

     
   
  






   
    
    
    
    
     

   
  
   


 

    
    
    


    

 
   


 
   
   
  S

   
   
    
   

SNCF

 السياحة الوافدة: زيادة بنسبة ٢١٪ 
في السوق السياحي السويدي 





    

   

  



   
   
   
 






   




   

 


    
   



    




   

   

   


    



 عربيات: تحسن بمؤشرات زوار المواقع 
االثرية من السياح ا%جانب 
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 مؤشر بورصة عمان يرتفع إلى أعلى مستوى منذ ١٤ أيار 


        
       




       
       




        
         
      


        




  
         
       
        
       







       






      

       
        
      
       
         
         

       




       
        
        

      
       

       
 
        




      

       
        

      
        
       

         
        




 اليعقوب: مشاريع بقيمة ٤٦ مليار دوالر متاحة أمام
المقاول ا0ردني في العراق 

 ملتقى ومعرض أردني لشركات تقنية المعلومات 
في الرياض 
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ملتقى ومعرض أردني لشركات 
تقنية المعلومات في الرياض

 احتمال خفض البنك ا"وروبي معدالت 
الفائدة يثير غضب الرئيس ا"ميركي 



   
  





  


   


   
   

  


   



   
 
    

  
   



 


   
 



   

   

   
  





  
  
 
   



   
  







   
  

 
 


  
  
   

   
   









    
    

     


   

    
 

   


   

   
  







    
 




    
  

    



    

   
 

   


   






    
  


    



   




   



  
  


    
   


   


   





   
   


   






    



    
   




   



 
  
   



    
    




  





    

   
   
    




 بلدية السلط تستقطب استثمار2 من دولة التشيك 
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إ حباط تهريب ٣٥٠٠ سيجارة الكترونية 
ولوازمها 
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» ا"ردنية« و»بورصة عّمان« 
توقعان مذكرة تفاهم 
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 طلبية سعودية كبيرة من طائرات إيرباص في معرض باريس  
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 عصبية  عصبية 
رب العائلة رب العائلة 
تهدم البناء تهدم البناء 

ا�سري ا�سري 
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لماذا االنتحار والعنف والصدام؟!
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 ضبط ٨٤ ألف عبوة سمنة نباتية
غير صالحة لالستهالك 
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 سوريا تدعم تربية الدواجن في ا,رياف  
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