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قمة ثالثية تدعم إقامة الدولة 
الفلسطينية وعاصمتها  القدس



»إضراب المعلمين«.. الطلبة 
يدفعون الثمن




الملك لعباس :

نقف معكم بكل 
إمكاناتنا 
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 قمة أردنية مصرية عراقية تركز على التعاون 
االقتصادي وتعزيز ا�من العربي 


   


     
    
      




     






     


     


 



      


      

     
      


      



     




      

     
      

      
     




     

    

    



     

     


















































 الملك يبحث عالقات الشراكة
مع »المنتدى االقتصادي« 



   

     
     


    

     
     
      



     
    







الملك: نرفض ا4جراءات ا4سرائيلية التي تقوض السالم
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 إزدحمات غير مسبوقة مع بدء الدراسة 
الجامعية  وإنشاءات الباص السريع
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 إطالق المرحلة ا�ولى من البرنامج الوطني ل�سكان في الزرقاء 


   


    







    



    

    

     
   


     
   
    


    


      

    

     






  
  
      


  

     
   

    







 



    



     



     
   
      
     



      
      

      



     
    
 



    
     





  


    



     

     

 –



 
     

    


     




    
    




     

    
       



     


   
    
    




  
     



     

     
  



 
     



   

       
    

    



    

     





    

     
    
    
     
  


      
     




    

     



     
     
     


  



     


    




    
    



     








     





     
    
  







      
     
     



      



     
     

    
     


     





    
     
    

     


      


     
    



 














 مساحات الزراعة البعلية تتراجع بنسبة ٥٠٪ 


     
     
    
      







    
    

     
  




      


   


      

    
   
      
     
    


     

    
    
    

  



 
      
    

  

    

    
      
     



     
 
   
     






    
     

    


      
      

    
      
      
    
       



      

      
     

   





     







      
 


    
    


     





 دعوى قضائية بحق مستثمر الحمة 
الشعبية في المخيبة الفوقا 
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ممانعة مدرسين في »الهاشمية« ُتبّخر آمال حملة 
»دكتوراة« في التعيين
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 ٢٢ مليون دينار موازنة الزرقاء 

 وزير الصحة يتفقد عيادات البتراوي 

 تشكيالت إدارية في »الداخلية« 

إ طالق حملة عدم التسامح مع العنف ضد النساء 
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 التربية اCعالمية ضرورة أم ترف؟ 
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مذكرة تعاون لتسهيل إجراءات التنفيذ القضائي 

رصد ٥٩٧٨ إصابة سرطان جديدة



     
    

    

    


 
    



     




    
     
   






  
     


     
 
    


    



     
    

    

     
    
    


    
     
    
    


   


    
    
    




     

     




    
    


   








    






     



      
     








    

    
 
     

     




     
    
    


    
     






     

     


     
     


     


     

    

      
 
    



      




       








 
    

    

    




     
    

     
    
    




     

     
     
      






    


   
     

     



    


    

     
    

   
     




     

     
     









 رئيس وزراء قطر يلتقي السفير اللوزي 

 ا6ماراتيون في ا4ردن يدلون بأصواتهم 

 العودات: قانون الوساطة المالية لم يصل 
للمستوى  المطلوب 

 رفع نظام حوافز المهن الصحية
إلى رئاسة الوزراء 

   تعيين الف موظف في الصحة
بينهم ٤٠٠ طبيب 



     
       
  


     


      
      


 
 
      
    





    




    



      



 
     
    
  





     




    
      
      
      


  

      

 
     

    


  

     
      

       

    
      
  

    

    
     
      

     





     


 

      
     




       
   

     


      
      


     
    




       





       
     
      
      




     
      


      
      
     
     





 

 إصابة ٣ رجال أمن في مخيم حطين 

 إحباط تهريب ٥٠ ألف حبة مخدرة 
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إضراب المعلمين .. الطلبة يدفعون الثمن
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»عرب ٤٨« يعيدون
حقبة رابين
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أسرى يتحدون السجان
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طهران تستعد لطرح مبادرة سالم



     


   


   
   

    
   
   






 




   
    

    







 

   
   
   








 
    


  

    




  
    



  



 
    



    
    





     
     











       
  









      
 


     
      
       




      




       

       









      
  
     

      


      
        



        
     
   


     


       


    
       
      



      
       
      


 
       
   
        

         










       
       
       


       


 



 
  
      

    
 


 
    







     
      
    



     

     


    

        
    


       
      
       
      


 
  

 
 

   
     
  


  
      
 
   


   
      
  



     

      
      


   

      
    



 
    



   
       
      




     

  



     


  
      
       


  
      








     
 
    

     



     
   
     

  
     

     
 

 

       

      
     




    





    
      

      









      





     
     



 
      
  

 
     







     


       
 
 
       
     










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

          
       

     



       
       
      
        



        
      



    

     

 
          
       



        
 
 



      

     


     
        


       
 
        
    






       













 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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   المعلمة العدوان تؤهل مسرح� بمدرسة أم الدنانير 

 الشابة النسور.. عندما يجتمع التطوع والريادة 
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ا �عالن عن فعاليات معرض عمان للكتاب 


 محاضرة للناقد عصفور عن العالقة بين العلم والفن 

» حانة فوق التراب« لقاسم توفيق.. سقوط ا%قنعة 
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 »أولمبي الكرة« يواجه نظيره السوري 
ودي� اليوم 

 »شباب الكرة« يواصل تحضيراته 
للتصفيات ا%سيوية 

 ا1شرفية يحسم المركز الثالث 
في »سلة ا1ولى« 



 




  
    
      
      
    

 


     

     
   



   

    
     
    






  
    





     
      


  


     
  

     
     

      












    
     


      





      
    

    















   
    
    
     




    
    



    
    

   

    


    
    


     
 

 



    


   
     


   





    

     
     






 


    




    




    


   
     



   


   
  


 










 ا1مير مرعد يبارك نجاح »بارالمبية غرب آسيا« الثانية 



 سباحو المملكة يكسرون حاجز الصمت 
بـ »صيفية السباحة« 
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 تحديد موعد اختبارات الترشيح الدولي 
لحكام الكرة 
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 »الشطرنج« يكرم أبطال المملكة 
للفئات العمرية 



      
     
     

 

     
      
     
   
     

       
   



       
       
      

 

    


   

 محترف برازيلي لـ »طائرة الكرمل« 

 الملكاوي مدرب' لـ »يد الحسين« 




     






      
      





      
      



    










    


    
    




     
    
    
     


    
    
    
  





 

   

    
    


    
     
   

    



    
    
     
    




    

    



   

    
    




 

 
     

    
    



    


   
   

  







 الترجي التونسي يضيء سوبر »اليد العربي« 
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 »عربية السيدات« تُطلق منصة إلكترونية  

 كرنفال رياضي في مدارس الرأي 
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 انتصارات لـ شباب الحسين والوحدات 

والكرمل في »طائرة الناشئين« 
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 ٢٠٠ مشارك في سباق آيلة كأس آسيا لـ »الترايثلون«.. الجمعة 

 ٦٠ فريقB تنافسوا في سباق »ريد بُل سوب بوكس «
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 Bتدريبات بدنية للمنتخب الوطني تأهب 
لـ الكويت ونيبال 
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 ليفربول يوسع فارق الصدارة مع السيتي ونابولي وروما 
يواصالن صحوتهما  
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 »ناومي« بطلة »تنسية أوساكا«  

 فالفيردي يتحمل مسؤولية تراكم 
النتائج السلبية لبرشلونة 



    
     
     
 
     

   
     


    

 


     


   
       



 
       
      

     


  

      
     

    




     
     


   
      



     

       
      
       

 
      
     
       
      

 
        
 

    
     

    
     
      
      

   
      
      

    


  
     

      
     
     
     

 
      
    
    

     



    
      
     


 
      

       


   
 
     
       
     

   
      
      


     










    





   

    
    
   


    


    
    
    


    


    
 
    
   

    
  
 
   

    
   




 







 
    







    
   







    







    
    



 
    
   
    
     





 مفاجآت البدري تظهر باكر( في تشكيلة »الفراعنة« 

 فان دايك المرشح ا6برز لـ »الكرة الذهبية« 

 إيران تسمح بحضور المشجعات المباراة أمام كمبوديا 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ 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
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b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m
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ترجيح إعالن حوافز القطاع العقاري خالل أسبوع

الرحامنة: النافذة الوطنية ستطبق أوًال
على قطاع المواد الغذائية



إصدار تعليمات تمويل المشاريع
ضمن برنامج »انهض«
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 ٢٥٢ مليون دينار الفاقد السنوي للكهرباء 
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 الرحامنة: النافذة الوطنية ستطبق أوال
على قطاع المواد الغذائية 



    
     
   
    

   
   



   




     

     
  


     
     
   
    




     
    

    
    








   
     


    



    






     



    
     



    



    
     
    

  





» تنظيم االتصاالت« تنظم ورشة
عن الجيل الخامس 

 أبو صعيليك: حل المعضلة االقتصادية 
بتحفيز االستثمار 




     
     



      
      
     
       

 

     



  

    
     






     
      
    
     
     

 

      
     

    

 


     
     


     
     

  
      
 
     


     
     



     
 




الجمارك ت درس القضايا العالقة مع المستثمرين 

 برنامج تدريبي حول دراسات الجدوى االقتصادية 
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 ترجيح إعالن حوافز القطاع العقاري خالل أسبوع 

 مستو يبحث مع مسؤولي »ا#يكاو« قضايا الطيران 

» خدمات ا#عيان« تطلّع على واقع النقل 
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» المركزي« يصدر تعليمات تمويل 
المشاريع ضمن برنامج »انهض« 

 »كادبي« ُتطلق برامج تدريبية
بمجال ا#من السيبراني 
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 مؤشر بورصة عمان يكسب ٨ نقاط 



  

   
       
     

   


      
       
        
 
       
       


   

 
     

       

       
  

  


       
       
     

        

  



     
      
     

      
      
      
     
       
       
      
      
      

   

  

       

       
       


        
       








 المؤشر العام يرتفع ١٫٣٢٪ خالل أسبوع 
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 حماية ا�سرة: إجراءات متكاملة لحماية الضحايا  حماية ا�سرة: إجراءات متكاملة لحماية الضحايا 
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أميركيون يشنون ثورة مناخية
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اللجوء المناخي.. رحيل بال أمل في العودة
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تغييرات جذرية في تحديث »واتس أب« الجديد
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علماء يجدون آثار قارة آدريا العظمى
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إيران تعتزم ا�فراج عن ناقلة النفط السويدية

الناصر: »أرامكو« أقوى من قبل
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