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توجه الستبدال بطاقة دخول ا�جنبي 
بـ »رقم شخصي«






   


     



    
    
     
    



    


   







        
        



        

 

      
        
       

        
         
        




       
       


       



 
       

      
        
      
         
    
         
       


       

     

      




  إطالق »المحاكمة عن بعد« منتصف تموز


    

    


    
    


  
    
    
   
   
  



   


    





  
     
   
   
   
   





استطالع ا�ردنية: حكومة الرزاز 
تحافظ على شعبيتها 






الملك يحضر تمرين< للقوات الخاصة السنغافورية







حصر بيع المستلزمات الطبية 
والتجميلية بالصيدليات
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   الملك يحضر تمرين� للقوات الخاصة السنغافورية 

 الملكة رانيا تتابع سير العمل بأكاديمية 
تدريب المعلمين 
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   »مالية النواب« تناقش ملف حوافز ومكافآت الصحة 


       



       

      
       

   

    









      
       
       
        
        




       



        

       
       



    
    


     
       



   
       
  
       


        
      

     


     



     



        

      



 الحموري: ليبيا لم تلتزم باتفاق تسديد 
مستحقات المستشفيات 

   وظائف طبية في السعودية 
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   بالسمة: حصر بيع المستلزمات الطبية والتجميلية بالصيدليات 

       
        
        
         
    


    
       


      
      




      



       

       
       

      
 
     
      

 


        

      
      


       
       


     
     
        


    

     



   



  


  




















   »صحة النواب« تدعو إلى رفع يد 

»المالية« عن إيرادات »الصحة« 


      

     



      




      
      
      


     
     

     


 




     
      



   

     
     


      

      
      
       


       
     



      
     






     
     


       


 



  

      
      
      




 الفرصة والطموح برؤية ولي العهد 
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 رفض برلماني أردني - مغربي لصفقة القرن

والتأكيد على الموقف الثابت من الوصاية الهاشمية 
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 بحث العالقات العسكرية مع أميركا 

 مدير الدرك: منظومتنا ا5منية قادرة 
على الدفاع عن الوطن 

 افتتاح مبنى ا>دارة والخدمات 
في ترخيص السواقين 







    



     



       

  






    


 
     






   
    



      
     


  





    
    

     




   
    



   


    
   
    



      

    








 مؤتمر إعالمي يوصي بتجريم ا>ساءة لBديان 
والتصدي لخطاب الكراهية 
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» بلدك بيتك«: إطالق طائرات مسيرة 

لضبط المخالفات البيئية 
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   إغالق مقلع حجري بمنطقة عصيم في عجلون 

» الحسين للسرطان« يحصل على اعتمادية عالمية 



» الممرضين« تمهل مستشفى ا9ردنية ١٤ يوم4 

   حملة لمكافحة ذبابة ثمار الزيتون في جرش 
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 تأخر المشاريع في الكرك 
لبطء الحكومة بطرح العطاءات 

 أصحاب أسبقيات يسطون ليال على معامل طوب 
في قرية أبو صياح 

 اجتماع يبحث مشكالت الواقع المائي في بني كنانة 



    

     

     



      
     
      


     

     



     
     
    







     

    




      

     

     






      


     


     

    






 

    




      

        
    


    



  





      
     







     
   
   


     
      



     
    






   
   
     
      
  


      












      
     





     
    



 تجمع أبناء النسور يؤكد التفافهم 
حول القيادة الهاشمية 

 إعالن الفائزين 
بمسابقة »اDردن من السماء« 

 طرح ٢٧ عطاء لصيانة الطرق في عجلون 

 عطاء لتعبيد شوارع في الزرقاء 
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استطالع: الشعبية بحكومة الرزاز تحافظ على مستواها وتبقى بنسبة ٤١٪
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     ٧٦٪ الوضع االقتصادي يسير باالتجاه الخاطئ 


        

       

 




     
      



     


     



     





      










      



       


      
     
      
       


       

     




  
      

      

    
     
       
       
      
     


 
      




      
       

      
      

      
      
       
      

      
      





      
       
 

       



       


      
 
      





 


      
       
    
         

      
      

   
      



      
      
       

 




      
       
       

     


       

      



 الطريق الملوكي باتجاه البترا يحتاج للتأهيل وعناصر السالمة 
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»ورشة البحرين« تقترب.. وموقف فلسطين ثابت 



    
     


     
     
      
    


     
 



      


     
      

     



      
    
      





       
     









     
      
 


     
      
    

      
     
     


     

      
      
     
     
      



    



     


     




    
     


      



       
      
   



      
     
     
      
       




     



     


     





       
      


    



      
      
      
       
    

 


     



       
       
     


   
    


     
     
       
     
      






       

     
    
     


      

      

     

     

     









     



  







      


       



       









      
    


     


    
      



      



































الهدمي لـ $: القدس عزلت بالجدران والحواجز
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 الجيش ا�ميركي: الناقلة اليابانية أصيبت بلغم شبيه 
با�لغام ا�يرانية 



   استهداف المصالح ا�ميركية يحرج بغداد 
ويظهر عمق النفوذ ا�يراني 

 ساركوزي للمحاكمة بتهم فساد 
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 ٢٥ قتيالً بغارات في إدلب 



        
        


       
         


   
       


 




 




       


      



      



       



       



       



    
      


 صالح: علم الجزائر هو الوحيد المسموح برفعه  




         
       



       

        
       




     









     





       
     
      




        




       
        




"



     












     
     


 



      
      

  
       





  
      
      
      


 

ميركل: أنا بخير
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R z a r e e r @ h o t m a i l  c o m
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 إلى أين تذهب التكنولوجيا بثقافة الشباب؟ 


    
  


 

      


 
       
      
        


       


       





     
        




       
       



 
    


       
       
      

     




        


       
   



     
       




      
      


       


     
    


      

     
       


       
      
      
      
     
    




  
       


     
       
       

 



 
     
      
 
     



      
      




   منصة إعالمية شبابية تتأهل لمسابقة عالمية 


     
     
       
      



 
      


      

 
      

      

 




      


  
     
     
      


 

      
   





    
      

  


     

     


       
      

       
       



     

     


 

      

   

     
  

 
        
      
    
  
        
        
        
     



 وفد أكاديمي يراجع احتياجات الشباب بإربد 


       

     


      

     
     
      
      


     
      

     
   
  


      


     
    
      


      
     


   


    




    
      
      



» اليرموك« تخرّج »فوج الدكتورة دانا العزام« 




    


   







    
    

    


    


    
   

   
 





   

  


  
   
   
    






  

   
   

 

    

   



     
    
   

  

   
   

    

   



    



   

   
  

   
   


    
  


 بناء مختبرات وقاعات دراسية بـ »معان التقنية« 
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مهرجان عمون لمسرح الشباب يتواصل بـ »جاالتيا« و»دارين« 

» مسرح الرحالة« ا*ردنية تشارك بملتقى »البهجة والفرجة« المغربي 



    
    
    
    



     




    
     
    
     

     
     
 

      
     
     



      


     
    
    

     
      
       




 
     
      



     
      

      
    
     
     




    
     

    
    
    
    


    



     



   
      

  




    


    

   


 
     
    

    
     


    



 

 
   

    




  




  




     

    
     
    

   

     
  


 

    

  
    
     
   


      
     

   
     
    
    



    
    






    
     
     
   – 
    
     


  


    




  

   



     


   

    



     


   


    

    



    

      


    

 
 


 
   
   
     
    


      
     
    

    
    

    
     
   

   
     
    
    

     








        

        

        
    






       
       
         


       

        

     



         











        

       




    






         
  
          










       
    
     



       






         

 








        

       
      
        
        

         















 محادين يشهر »هواء ال يوشك على الوجوم« 
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 الوحدات إلى بيروت السبت.. وثلجي 
يحتجب ل�صابة 

 ا/ردن يحتفظ بمقعده في »تنفيذي آسيوي 
الترايثلون« 





     



      
      


     
     
    
      


     



      

      
      

     


     
     
      





   
      


    
      

      





      
     

   


      
      

   




     

      



      

     


     











    
     
    


     
      


     
   

    
 
   
   




    
    
   

 
   
     
    




     
   


    
  
    


     

  







    

  





    

    


     
    

    
    




 

   

    
    
    

    













    



 
     
    
   




    
   
     


    
      
     
     



     




     


    
    






     
   
    

    




  
   








 »غرب آسيا« التاسعة للرجال.. أهمية وخصوصية 


 بدء تصفيات كأس العالم للشطرنج ٢٠١٩ 




    


    


    

 

    

    

  
    


  
     

    








   

     
    
    


 

   


    
 
    
    
    
     

  



    
     
 

 



  



 قيد وتحرير العبات »المستوى ا/ول«
للكرة يبدأ ا/حد 
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 الوحدات يأمل البقاء على »العهد«.. والجزيرة يبحث عن الرد أمام »الجيش«  





       


      
      




     










      



      

       

       


      
       
      




      

      



      
     
     
  
       
     



 


     
       

 
   
      
      


      
 
     
      
       
     

        
       
       


     

       



      
    





    


     








      
      
     
     



 

 »أولمبي الكرة« يستقر على خطة استعداداته لكأس آسيا 




   





   

    





  

    



   

   

   
     
     


   


    

     





   
 
 





    


    




   
    

    
   
   


  



 »المقاولون« يجتاز »القدس« في كرة الطائرة النسوية 


     

    
    




 
  






     
    
     









    
   







      

     

    

     
   



    
   



  

    




  

    
     
   





 »الليجا« تطلق برنامج7 مجتمعي7 تعليمي7 
في مخيم الزعتري 






   


    










    


   





  
     
    
    
    


   
 

   
   

   




   
    


    



   
   



   




    

   



    







    



    
   
    





   
    
   
     

    
    



    




 بدء فعاليات معسكرات الحسين في الطفيلة 
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 سباق باها ا�ردن على موعد مع أصدقاء 
»عالء الدين« 



 تقنية الفيديو تفرض على البرازيل التعادل 
مع فنزويال 




     
    


  


    

     
     
    
    



    

      
 





    

    


     
   
     


 

   
   
    
    





     
     

    


 

   
   
     



     

   
    
    


  

    
     
     

      

 


    

    

     


     
     

    
     
    
     
   


     





    
    
  
     
   
   


    
    
      
   




    


   
    





 اختتام ا�دوار التمهيدية لـ »طاولة« 
المرحوم الشقيري 

 المنتخب المصري مستعد وغير متأثر 
بالضغوط لـ أمم إفريقيا 



      
     



       
      
      



      

      



     
      
     







    
       
      


     
 
    

 



      







       
 
  

    
  
     

     
   
       


       


    
     


    





 »شباب الكرة« يواصل تحضيراته 
لالستحقاقات المقبلة 
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 بايرن يعلن عودة هوملس إلى دورتموند 

 ووكر يمدد عقده مع »سيتي« حتى ٢٠٢٤ 
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 إخالء سبيل بالتيني دون توجيه أي تهم له 

 البرازيل وأستراليا إلى ثاني أدوار مونديال السيدات 
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المجلس العسكري السوداني يدعو المحتجين 
لـ »مفاوضات دون شروط«
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مواطنون في الكرك يطالبون بضبط أسعاربيع الدواجن


















































» الصناعة« تؤكد انخفاض أسعار الدجاج و»المواد الغذائية« تعتبرها مرتفعة 

 ال تخليص على المركبات الكهربائية في أيار 

البنك الدولي يدرس تمويل سوق إربد المركزي
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 مواطنون في الكرك يطالبون بضبط 

أسعار بيع الدواجن 
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 »الصناعة« تؤكد انخفاض أسعار الدجاج تدريجي� 
و»المواد الغذائية« تعتبرها مرتفعة 
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 المعشر: المرحلة القادمة تتطلب ضبط المالية العامة 
وإعادة هيكلة النفقات 
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 مؤشر البورصة يحقق مزيد� من المكاسب وسهم $ يرتفع ٣٫٨٤ ٪ 


        
        


        





         


         




        
          
        

       




         

        






        
       


   








       

        


    

       




    



   
        
       
       
        
       


        





كناكرية: لن نرفع ا/سعارحتى لو تراجعت ا)يرادات 


   
     



     



 

     

 


     

  


     
     



   
    
   
     
    


     




    
     





     

     


     
    



     


    
   
   
    






 بيع إصدار اسناد قرض لـ »ا/ردنية 
)عادة تمويل الرهن العقاري« 



   

    

    


   
  


   



 






   
   
    


   






  


   
   




 ال تخليص على المركبات 
الكهربائية في أيار 



   
   




  
   
   

   
   
 

   
   
   


   

   
   
  


   
   
    








   

  
   



   
   

   





  

   
   
  
   



   


   
    

    
   
  
 













ر نظام مراقبة » تنظيم قطاع االتصاالت« تطوِّ
عمل محطات البث ا)ذاعي 



     


  

FM


       
     

   
    


   

     
     

     


    


     


   

      


  
   


     




    
     

   






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




    






     
 
   
   


    
   




   
    

    
 


 

    
   










     


    
    







»تجارة ا�ردن«: الزيارة الملكية إلى سنغافورة 
تؤسس لعالقات اقتصادية جديدة بين البلدين



    
    

   



   
    


  


    
    
 
   
   







   
   





   
 
    



    
   
    








  


   
    
   
  





   

  



    

   








  

   

   

   

  


  
    
   

  


    

   







   


  

   
 
     





   

 
   









 الحموري: ا�ردن يتطلع إلى تعزيز عالقاته 
االقتصادية والتجارية مع سنغافورة 




  
     


       
     
      
   

       
     


       


     

       

      
  


        
       
      
   
    
      
    



   










      
      



     


        
     
       




       
         



     

























 



 
 



» المركزي« يسمح بخدمة المحافظ االلكترونية 


    
   
  
   
   






    


   




    
   

     
   
    

   

   
  
    

    


    



  


    

    






    

   
    







  
     

     
   



    

   

   

   
   
   


MEPS

 »تجارة عمان« تؤكد أهمية بناء عالقات 
اقتصادية مع بنما 




    
    
 

   


   
   

    
   
   







   


    


    


  

   
   


    

   
  

   

   









   



    


  

     
 
    



   
    


    

  
     

  






 منتدى لتحقيق التكامل االقتصادي في »ا�ورومتوسطية« 



 انطالق أعمال »منتدى أمن الطاقة« 
في الجامعة ا�ردنية اليوم 
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 المنظومة المالية 
تحمي ا�سرة من الوقوع

في فخ التبذير 
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»فيسبوك« تخوض مجال العمالت
االفتراضية مع ليبرا
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هل الزواج يجعلك أكثر سعادة على المدى البعيد؟

»المنتقمون: لعبة النهاية« يهيمن على جوائز
إم.تي.في للسينما والتلفزيون 
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في السودان المصارعون يعودون إلى الحلبة رغم العنف



      
    
      











 
    


      




  


    
     

    
    


    
 

  
     





     

     


      
     


    

      
      




        
         


        



        



  



       
       

 


    


      


       

  








      
     
        

     
      
         

     
   
        
          
 

        
    
    
        

     
 




عدد سكان العالم سيصل إلى ٩,٧ مليار نسمة 
بحلول عام ٢٠٥٠ 
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 الجمارك تدرج خدمة إستخدام أجهزة
كشف وفحص البضائع في الموقع 

 ارتفاع أسعار النفط عالمي0  
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