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الضفة.. العبوات الناسفة تدخل الخدمة 



    
   


    
   


   
   

    


   


 


    
   
     
    



وقف تجديد جوازات سفر المطلوبين
على قضايا مالية



٣٤ ألف مريض دخلوا المملكة للعالج
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سيناريوهان 2صالح »الديسي«
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  الملك يهنئ البرهان ويؤكد الوقوف
إلى جانب السودان
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» النواب« يبدأ مناقشة المشروع المعدل لقانون الضمان االجتماعي.. غد� 
     
 

     

     
    
     
     

    
   


    
    
     



  
     


     


    


     
     

     

    

    
   
   
     
     
 


  
    
     
    
     
     
   



     
    



    
    


     



   



   

     

 
    
     


     


     
    



    

    

       


   
     
    
   


   
     
    


   

     
   
   



» الصحفيين« تؤكد على ا)عالم مقاطعة »المعلمين« 

 كالب ضالة تهاجم ٣ مواطنين
في غور الصافي 

 تخصيص ٩٠٠٠ معونة مالية
متكررة العام الماضي 

 غرق شاب ببركة زراعية في المفرق 

 إغالق ٤ مسابح في الزرقاء 






    
    
     



    
    
     
   
   





    






   
   
    






  

    


 


    






    

    
   






    

   
    





  


  
    






    






    
      
     
    
     
      




 
      


     
    



     

      


    



    







    
      
    
     
    
      




 ٣٤,٤ ألف مريض دخلوا المملكة لغايات
السياحة العالجية منذ بداية العام 
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 بيئة الزرقاء.. في صلب اهتمام ولي العهد 
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 إجراءات »الزراعة« توقف مشروع النزل البيئي في محمية اليرموك 


   
     
    



   






    
      

    

     
     

     




    


     




    
     
     
    




    
 


      
     
     
     




     


    



    






    



    


      
    

     


     
     

      
    



 اختتام أعمال مؤتمر التفتيش الوطني ا�ول 

 صدور أول مجلة علمية محكمة 
للفتوى والدراسات االسالمية 

 خمس جوائز ل7ردن لتميز ا�داء النسائي 




    
   
     


    
    




     
     
   
     






     



  
     
   



     
     

     
     

   



   
  
     
     

    





    

   

     



    






    




 


    









     




   
    



    


    




    

  

    



   


    

    






     

   


    





    
    




     


      
     
     
    
     
     

     




  
    








 مؤتمرون يوصون بتأسيس قاعدة بيانات وطنية
للمواد وا�طعمة المسببة للحساسية 

 اعتداء »الديسي« يضرب التزويد المائي
لست محافظات ا�سبوع الجاري 



    


    
    
 

  
    



    


   
 



    
   
EpiPen    

  anaphylactic shock
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توجه لرفع شريحة المشاركين في »بصمة« 
للصفوف الثانوية



 جدل لعدم استئجار مدرسة في ديرأبي سعيد 
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عباس يثمن مواقف الملك الداعمة

للقضية  الفلسطينية

 المماطلة ُتعثر مشروع مدرسة المزار 
الجنوبي  المهنية 

 مواطنون في المفرق يشكون استغالل 
الباصات والسرافيس 
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انتخابات نائب أمين عمان.. اليوم

     
    
     
    

    

 
     




    


    
 





     



     
     
     
   


     
    




    
    
   
    
     
     

     

    

     



    

 



    
    




ا�مير هاشم يشارك الشيشان

افتتاح أكبر مسجد في أوروبا



      





     



  
    





     
      



      
    

    
     


      


      
   
    
      

      
     


     
     


     
    







ضمن فعاليات »أردن النخوة«.. » صيف ا�ردن« مستمر وسط حضور جماهيري 


     
   




    






     
     
  



     

     


      
      
      



 





     
      
     







 
      



      

     
      




      


  
     
  

    

     




       



      

      











 
   




      
      



      
  
    
 


       


     


    

      
      





 




      


    

 

      
   
      






























a r a a @ a l r a i  c o m
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m




r z a r e e r @ h o t m a i l  c o m

   



       
        




         

        

    


   




      




       
       

       
       

       
       
       
      



       
       
       
      
   

 








OECD     
  
      



   
       



       
    

      

     


      
     
      
      

      
     
       
       


 



        
      
      
      



      
     
      
       

       
     


      
      
       
      

       








       
     

     
       

 
      



 

     

      
      
       


      
     
      
      



      
      


      
  
       
     

     


      
      
  
    
      

      
       

       

 
     

    
     

   
   




o u m e i s h d e r m a t o l @ h o t m a i l  c o m
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   ترمب ويهود أميركا.. استياء من فكرة »الوالء« 
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الجيش السوري يواصل التقدم شماال 


      
      
    
       


      
      



      
       


 
      
       



 
       





      


       




      
    
      







      

      


       


       
 
        


      


       



    

 
      
        

      
      

    




   
 




     
        








       


 






العبوات الناسفة تدخل الخدمة 
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ماذا يبقى من مصطفى وهبي الّتل (ِعرار)؟
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نصف وردة  سرد ما حدث!     

مخيم عين الحلوة يشتاق حنظلة



    
     
    
 
 

    

 
      
 
     

     
    
 
    


 

     
      
     
    


 




     
 

     
  

  
  



 
 
 
    


 

    
   

    


      
    

    
 
 
     
 
      

 

 
     
     
     
      

    
 

  
    
  
      


    
    


  

  
  
   
      
    
    
       


    

 
 
    

  
 
     



 
       
 



 
 
    
     
    

     



     
 
  
       
  
 
     
     
 
      
     
 
    
 





 
  

      
 

  
   
 

 
       





  
    





 

   
   



  
  




 


 
  

   








 
  




 


    


 


   

 


 
  


  

 
   

   
  

         


   
 

    
   

 
 

 
 

 

  



  


  
 

 
 
 

 
   

  
       
       

 
  

   

   

 
    





مرآة الّصراع بين االحتواء والّضياع
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$

 صفقة مالية ومؤشر بورصة عمان يفقد ٣٥ نقطة 


        
         


       
        





   
        




       
      
       
       
       
       

       
       

       



       


       

        
       
       
        
       

       
        


       
      
        
       
       





       

       
        

      
       
      





     
         



ا%ونكتاد: ا%ردن ٥٤ عالمي" على مؤشر االرتباط 
بشبكات النقل البحرّية العالمّية

 القواسمي: ٣٥ مليون دينار أنفقها ا%ردنيون 
على المستلزمات المدرسية 
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أ  كثر من كروز دخان لكل مسافر 

يعد تهريب" 


 
     


     
     



    







     
     
   
     




  

     



     
    
     
     


    
     


     






 ٦٠ شركة تشارك بمهرجان »صيف عمان«  

 استقرار أسعار النفط عالميا 
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 ٨٦٪ من مستخدمي تطبيقات التسوق يتخلون عنها 
بعد ٤ أسابيع 
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 انخفاض أسعار الذهب عالميا 



    

   

   




  
 
   


  
   


  
    




 تقرير: العالم على أعتاب أزمة غذاء  

      
     
    
    
     


  




    






     
 
     

    
     


    




 الصين ستفرض رسوما جمركية جديدة 
على واردات أميركية 





   
    
    

    




   


  




   

    
   
  


    



   

   

  

  
   
   



    
    
   
    
    
   
   
    



 »الفدرالي ا;ميركي« سيتخذ الخطوات 
المالئمة الستمرار التوسع االقتصادي 





   
   


   




   


   





   
   
   
   
   


  



   
   
  


  









   



   


    




   




   
   
   


   

   






   
   





   

     


   

   
    






IPCC
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هل البكاء ضار أم 

مفيد للصحة النفسية؟
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Kakuro
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 المنتخب الوطني لكرة السلة يالقي نظيره 

اليوناني اليوم 

 اتحاد التنس يبحث ترتيب مباريات للمنتخب 
تأهب+ لـ »كأس ديفيز« 




  
       

     



        
      
      
    
      




 
   
     






     

      
       
       


     
  





 
      
      
     


   
     
     
   
        
     
      
      
     

     
     
     
    
     


  
      


     
     

   

    
 
    

   


      
      



 


       

   
     
     
      

  

 فوز لـ بشرى على ا2شرفية بانطالق 
»سلة ا2ولى« 
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 ا2مير علي: استضافة فلسطين لبطولة غرب آسيا 
للشباب إنجاز نوعي 



 أبطال ا2ردن يبدأون مشوارهم في »ريشة العرب« اليوم 

 »شيحان« يعترض على »كرة النسوي« ويعلق مشاركته بالكأس 
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 المنتخب اللبناني إلى نهائي غرب آسيا لـ »سلة السيدات« 

 منافسة قوية في انطالق »قوى ا#ندية« للرجال والنساء 

 العُماني الرواحي بطالً للرالي الوطني الرابع 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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طهران وباريس.. مباحثات لتهدئة ا�زمة








 

      
         
        
    








        



       
        




       


       
   
        



      


  



    
          



       
        


      
       
        
 

        
       


       
  
          





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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