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 الصفدي يطالب تركيا بوقف الهجوم على الشمال السوري 

 عالقة ا2ردن والكويت محصنة من الفتنة وال تتأثر با#ساءة 
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 � شوارع العيص تنتظر التأهيل منذ ٢٠ عام
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 الراتب ال يكفي في العقبة وا�سعار مضاعفة 
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الجريمة تفتك بالداخل الفلسطيني..
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معارك عنيفة شمال سوريا

جرحى في مستشفيات إمكاناتها محدودة



    

      
     




      
   


    
      

    
     






      

     
     
     
    


       
    




     





     
   




   
  







    

     
   

    



      
       
     



      


     
  

     

       


    




 







     
       
      




    



 

     



    
 
    



      
    
     







    

     


 


   


     

   

    

  


   


      


    




   
   
     

   
  
   




    



    

  


 
    



 
    


    

   

    



    


    




    
   


   

   
    
    
    








    
   

  
 
    


    


   



    







    
   
   



   
   
   
    





    
  
   

    





    



 

   
    





   
    
    

 
   

 
    
   
   


    
 



   



    

    






 
    
      
      
 

 
     


  
     
     
      
  



     
     
     
     
    



 

      
     
      

      
         
    
      
   


  
     
 
  
 
     
      
     

      
 

        
      
   

      
 
     
 
  




  

      
     
     
     
     


        

  

 

       
 


    

         
      
 
       

 
      
   
      
     
 

  

    
      




     
      
       



      
      
  
     –     –

      



 
      
        
 
      
   
   




     
      
     



 





  
 

 



   









 



 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

w w w . a l r a i . c o m
 شابة أردنية تصمم أداة تحليل لنفسية ا�طفال 



 الشباب العرب يوصون بإطالق »شبكة« وتعزيز »الريادة« 



      








      

 
       



       
      DRAWIT
       



     
   

  
      

       
      



      


      


DRAWIT
DRAWIT


     


      
       
      


      



      
 
      
     
     
       


     
      
 drawit 
      


      
      


  intel ISEF  


   


      
     
    


     
     






     

      

     


 


     






     
     
     

      

   
 
     
      
     

    
      


  

      
      
     
     
     
     

   



     
     

   
      

      

   
      
     
     
     

  
      

     






       
      



       
   

     


       
      
       






     
       




      
       


        



       

     
      


       
      
      
   






  

     
       

       
     

     

       
     
      
      
    Q  
 
     

Q
      
Arcif      

 
      
 


  

   
   
     
      
      
        
      
      






   شباب العواصم العربية: البترا إرث يفتخر به العرب 



      
      
       
      
   


     
      
       

  



      
     

 
      

    

     

       

      
      


   
  
     
      
     



     
      

   
      
       
      












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

 



 
  

  




 
   
  

       
      

       
          
    
 
       
       

     
        
 
       

   








   



   

   
   
   




      
       






      
       
       
    









       
  
      

       
       



      
      
       



   


        






¶       

   


–
¶      

        






culture@alraicom





   مهرجان ا�ردن الدولي ل�فالم يوزع جوائزه.. الليلة 

   امنيعم في »هسيس الرغبة«: رشاقة العارف المتصوف 

 معرضان فنيان  في المتحف الوطني  ا�ردني

» كتّاب إربد« يحتفي بـ »وابتدأ الحلم طويالً« لجرادات 

 –

      

     
  




    



    

       





     


       



     
      


        

       
     
     
       


      


     

   



      
     

      
      

 



     
      
     
     






      
     

      



      
    
 
      




 
       


      
      
 
      

       
     


      




   





  


       
     
       
       



   

 

   
   


      





 
        
 
      

      


      



       
   



     





       
 
  

       


      

    
  

      
             

  
     

         
       

         
         





      



     

JoeVelluto   

     
   Triennale Design



     
     

EUNICJordan
      
   Kutleh  

     
     
  


      
     

    
    
 
      


       

      

 –
      –




   



 
       
       
      
         
      
     





      
      
      




      


        
      
 

          
      
 


      


      

    

      
     


       


      
     
     
     




     

     

      
 
      
     

      


 
      
       
      
     


     
      

      





















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
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

 







     
          
       


        
    


  

          

 
 





  





       






         







  





       

        
        


     



   
       



         





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














         



        
         


        



         



      



       
         
         

 



 




           


        
         
          


          

 








   
      
        
        
 
   
      



      
         

     

         


     

 
      




  
          
       
       
 
          
     
      





b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m

 






         





       
       
        
    
          
        

         
       
 
 



      

         
         

       
       




     
       
       
 

 


 






       
       
        
     



     
       
        
      
 
       
       



        
      

         













     


    
     

     



     
     
   



$

   
    
    
 


    





    














e c o n @ j p f . c o m . j o




  أسس منح الجنسية ا�ردنية للمستثمرين



   


  


   

    



    


  

    

      
   


       
     


    

     
 
       
      
   
   

      

 

 






      
         
       iSouthJo
 



        

     

      










        

        



        








       



$
         
  
         


     
        









       
         


         
       
       
       
        












       

    


 

       

JIESUNIT



 كناكرية: المراجعة الثالثة لالقتصاد 
تبدأ في تشرين الثاني 









   

   



$






   


    
   



   
  



   
    
 












 


        
         


$ 

         
        





 الرزاز يؤكد أهمية تكامل النقل 
بين ا�ردن ومصر والعراق 






    
 
 
   



    
    


     

    
    



 






   


   


     

     


     



 


    
 
     


    




 



ا�ردن يتقدم ٣ مراتب في تقرير التنافسية 





 
    



      
   
    

 
    
     

     
$
     




     
    


    

     
     

 







 






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

 ودائع العمالت اجنبية لدى البنوك 
تتجاوز ٨٫١ مليار دينار 



     



     

    
    
      
  
      



  
      
      

    

 


     
      
   



»تجارة عمان« تبحث مع ُملتقى اعمال 
ترتيبات مؤتمر طريق الحرير الرابع 

 تجارة عمان تصدر ٢٩٣٥٤ شهادة منشأ  

 ورشة للمشاركين بملتقى التعاون 
االقتصادي التركي العربي 



      
    
  



      
 





  


      
    


      

     



     


      
    




    
      

      


     


    
      



     









      
     
      


      
     
     





     
     


  

    

      


"  
     "
      






    
     
     







     
      


     
    

  



      


   



 



    



     



     
     

   

   





 الرزاز يؤكد أهمية تكامل النقل بين اردن ومصر والعراق 


حزمة برامج تحفيزية للصادرات الصناعية الوطنية

» الكهرباء الوطنية« تحصد ٤ جوائز آسيوية 


    
     
     
    
    
    
     






    
   





     
     
   
  


   


    

     



     






     






     

  
      
    





     





   
      
  
   

 



  
    
  


     
   




    
    
   
    
     
    
    


    

      
   
    

   
    






    



     

      
    

     

 



 JIES UNIT  
    
    
     



     


     JIES

    



    
    
   


   
    






    


    
 




     


    
    



     
     
  

     
     
    
    
     
    



    


     

    
    
    
     
    

    



Go Exporting   

  


    





    
    





     
    

    


    
    

    







  
     
      – 



KEC
  
NCC   
     


   
    
    




    


    
      

PowerUtilityoftheYear

    




     
    

    


    










   


   








    
    


    








 











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

 الذهب ينخفض ٣٠ قرش� للغرام ا�سبوع الماضي 


    
      
  

$ 
     

      
 
      


      




      

    




     
      

     
 


    
    
     


     
 






   
       
      


SPDR
    Gold Trust

      
  



 هل يراعي قانون ترخيص محطات الوقود الجديد 
حاجة العاصمة؟ 



     

      
   


 
    
 




$ 









    



$  
     



  

     
    
     



    





      
    




    



     
   
    
    


     
     
    

    



   
    
  
     
    
      





      
     
   

   




     
    

     




   
      


     

     




»اورانج  ا�ردن« أولى الشركات الخضراء في ا�ردن 



    
  
    


SolarFarm
    


     
    
  
    
    
    

    
    
     
   

      

   
     
    
    

      
  
    




     

       
     
    

     

     
     




      

    
   
 


   




   
 

    



    

    

    
    

   
GIZ


    



 

   



     

    



     

Orange


   
     
    




 أمنية تصل ١٠٠ ألف منزل بـ »الفايبر« 


    


     

VoLTE Voice over  
      LTE

   

 


    

    
    
    


     
     
    



    


     


   





     
      
     
     




     
     
     
     



     VoLTE
     
  



     




VoLTE 
     
   





    VoLTE  
      
     




     
    

    
    


     

      



 

     

   
      
       
     
      

     
     




     

     
     
    

     

    
   


      
     
FiberTech   
     
   
   
    



 FiberTech   
     


      






VoLTE


 







 











 تأسيس مجلس أعمال أردني- موريتاني في عمان 

 جمعية الرخاء تشارك بمنتدى عالمي  







   
  
     
    

    
 
   
     




  

   
    
     
    
    



      
 



      

    
    
      


      


       
    


     
     



     
     

     










      

  
    



     

     








    

    


     









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

     

      


       

       


       





      
      


       
     
       

www
malpediacom


        



       






      






     
   


      
       



       









ا�ردن يتقدم ٣ مراتب في تقرير التنافسية العالمي 





      

  



   
    


 
    
     



$

    
 
      




    
    
     
    
     
    
    
     


 
    


 

  





      
 
     






    
    
    
  

    

     



    
   
 


    



       
     
   
  
 


   
     
     

  



    
    
   




     
   
    
   



    
   
   


  
     
     








»تجارة ا�ردن« تبحث العالقات االقتصادية مع قبرص




    






    
    
    



 





  

   
    








   

   


     





   

   
    
   




    







   



 منتدى لتعزيز االبتكار وفرص العمل في الجنوب 


 


   iSouthJo 

     



     

     
     

 

   

   



    

    
   

   


    
 
 
    



    

    
 

  



 




    
    


      
 
    
     
   


    
   


    
     


     

     

    



    
    

    
   
     
    


       
   
    

   
    

 GigEconomy  

    
    
    







  





























     
     


     

   
   
      


    
  
    

     
    


     
   


    
     


    
    





    



    
    

    




     

    
    
     

     
     
    
      


     
 
     
    




    

 
     

    


     




     
 


 

     

     

     

     
    




     
     
     
    
    




    


      
  









       
       
      



        
        


       


       




        



         







 b c @ j p f  c o m  j o

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



 


    
    
   
     
 

    






   



  

 
  

    



      


    




     

    

 

    
     
    



    
   
    –  
   
   

    
    


     
TS050 

    


    


  "
EoT   
     

 LMP1   

 
  TS050 
   

     
    
    

   
    
    

 
      

 




   
 
    
 




   

   
    


   




   

    
    
    
   
    



     
    
   



     
    
      

    
    





    
  

 

   
 
   






 
    
 

   





  Dezain Space
    



 
 
   

   




   

   
 


 
    
   


   

   
   





   


  

Wards 10 
 ™BestUserExperiences
  




  





   
  
  
  




  
  
  
   





  
  

  

  

   
   
   
  

  
   







   
    
   
    


    
    


   




 
   


     
    
   






    



    
    
   


    





   

    



   





      
     




    
       
 

 

        


     
      



     

       







 
  
    
–    
  
      
     
      
     



       


  


 
  SGBJ   
    





 –


 


HuaweiWATCHGT2



  

     
    
     
   
    KirinAI
  HuaweiWATCHGT 2
    

HuaweiWATCHGT2
 


    
     





Huawei WATCH GT 2














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


 ا	مير علي يتوج شباب ا	ردن بطًال 

لـ »نسوية غرب آسيا« 





      
    




      

  



     

 


      




      






       







    
   
     




 
    
   




    

  
   




   
    
     

     






     





     


 


     
  
    


   
  





 »النشامى« يواصل تحضيراته للقاء نيبال 
بالتصفيات  المشتركة 



 ا	هلي يكسب ا	رثوذكسي ويتصدر »ا	ولى« 

 –

   
        
     


 



      




      
     
      


      



       








       
      
      


      

       



     
      

  
     
   





     
      



     


    

      

     
      

     


 





       

     










      



     
     


     
      
     



      
       
     


      



     
      


     

    

    


      


      


      
      




 

 »كرة معان« يعزز صفوفه 


      
     

      

    

     





     
     

    


 




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

 تشكيل لجنة العقبة لـ رابطة 
الالعبين الدوليين 

 الدور الثاني لخماسي دوري الشركات 



     
     




     

     

     
     

     
     
     
    
     


      

     

     
      
ADC


     

    




     
     




















 تشكيل وفد سباحة الزعانف لبطولة آسيا 





      


   


    

 
    
     
    

    

  
     
      
     

  





   
    
   
–   

   –G

   

$


    
   
    
     
    


    
    


    


    


    
    
   
    

   

 
    

    

    
   






 

    


    

     
   




    



    
     
    


 

    
    
    
    








 المنتخب الوطني  للتايكواند و يختتم معسكر روسيا 



 مواجهات منتظرة في كأس ا4ردن 


     
   
     

    
   



   
    

    
    
     
     
    
    
    
     


    

 
     
     
    
    

    
    
     

   

    


   

   


   


    

      
   


  


     
     $ 

  

  

  



  






      
     




      
       
     




      





      


     
     
      
      
       

     
 
     


     
     
      
     
      
     
      
      
      



     
      
  
      


  

      








     

      


      
     

      
  
   

     
      
      

      
       
  
      
      
       
       
      

      


     

      
       

       
     

     
       

      
       
     
      
     

       
      






beIN
beIN

beIN
beIN


beIN
beIN




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

 مراد رئيس� فخري� لنادي العودة الرياضي 

 روابي القدس والمعمدانية بطال المدارس 
الخاصة بـ »خماسي القدم والسلة« 




      







     

      
      
     

       

 

     

      

     





      
     

    
    



     





 

     
      




     
      

      


   
  


      




   
      


      




 فوز سهل لـ مدينة الحسين وآخر صعب 

ل2رثوذكسي 




      





   

      
      





      



      




      
       
     



      




  
  

       

      


      

      











    






   
  
    
    
    




 


    
 

   

    


    
     
   
    



 $
    
 
   


    
   


     
    
    
    

    



   

   


 





 
  
      

     
   




    




    
     
    

    
  





نادي الشارقة يطلق كرة قدم الصاالت للسيدات


 شباب الحسين يتأهب لـ الوحدات .. ووادي موسى 

يواجه عيرا 


     
    
      


     
   



 
    




    
  






   

      
 




     
 

     
    
 

  
     
    


   



     

    
    
     
       


   
    
    







 


   






    





 
    

    
    
   
     










    
     









    

    





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



 هولندا وألمانيا وكرواتيا تسعى لالقتراب أكثر من النهائيات 




    
    







    
 



    

     




   

  

     





    
    




     


    



    



     


     
 


 
     
    
   







   

    
     
    


 




     





    
    
     



     
    

      
    




     



    
    
     
     
     



     

     







    
     
     
     

      

    
    

     


     
    

    
    


    
     




     
    


     




  
 

     


    




    
    
    

    






    

      
  
      
 



    
     
    
    
     
    

   





     
  

     







      
    


  
    
   
     



     
 
    

       


     

     

    

     


      
     



    

     





    

    



     
    
      
    


     
   
 


    
     








       



    

      

      





      



 

  

     

  

 
 

    

   
    
  

  


   
    




    
    
    
     
    
       
     

    
    



     

     

    

     



  
    
    
     

 








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


 رانييري مدرب� جديد� لـ سمبدوريا ا�يطالي 

 لماذا رفض برشلونة عرض نيمار؟ 



 
     
     



      
 



      


       
  


      




      

      
      

      
   














       



     
       





      
   


     


      




 ا.ميركية اليافعة غوف إلى أول نهائي 
كرة المضرب 









     


     
      

     



     
"      
   




     


      
      
      





   



   

     




     















    
    
     
  
     



    
 






    
    
    
   











   




 
    





   




    
    
    
     
    


    

    


  
    
    

     
    

    
     





    

    




    
     
   




      



    
   





 مدفيديف يواجه زفيريف في نهائي دورة شنجهاي للتنس 

 العداء كيبتشوج يدخل التاريخ ! 


 



     



  
   
      

   
     

 

      



     







    

     
   

 
     
    
   

 


     

    


    "




     
    


     


     
    
   
     
   
    


 

 
       
   

    




   
   
     
  


    



   


    
    

 

 

    
 
   




    

   
  



   


     
    

    


    

  




     
     
       
    










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

     
      
   
     



       

      









         
     
    

       

   
       


   
   
       




       


    
      
     
      
     




      
       


        
       


    




       
       
 
     
       
  
     


       
       
       
      



 

      


   
       
       
       
        
 
      


     



       

 
      


      
  

      

 



   
       
     

     
       


        
       
       
      
       
      
    
      
       

 
   
       




   
     
      





   


    
      

aifru 

         
      
       
 


        
    


   
 
      
       


      

     
        


















 














 أثر التغيّر الثقافي في البناء االجتماعي 












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

       




      
     
 
  
     





      
     


      


      
     



Tedania
  bengamide B   




      


     

       
    



      
bengamide B    






      
     



ndtv
        


     


 
     
     








      
     

     
    





        
      
 





      

















       
 


  

 GML   
    

      



    
   

    


     
     
    
    
      

 
 GML    


  
    
      












 


wwwnlgovjo










     





     
    medicalnewstoday





       
       


     
    

       
      



     
      

       




     
    


       


 
     
      

       



     
    

       




 
      





     


      

     




العثور على عالج مرض السل في قاع البحرالعثور على عالج مرض السل في قاع البحر






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



     



     

       


       


      




      
 
      
   





      

      





     


     
      






     
      

MicrosoftFamilySafety

      





   








     





      



    




     
    

      
     
     

      
     


     




     





 








     


      




      


  


     
   
     


     
     




     

      


    

     
      
      
    


      










      
      


      

      
  


       












   
      






       


       





خطوات لحماية أطفالك من خطر استخدام االنترنتخطوات لحماية أطفالك من خطر استخدام االنترنت

      

        
    
     

      


     
      

  

       

        



 






حيوانات وحيد القرن في بوتسوانا توشك على االنقراضحيوانات وحيد القرن في بوتسوانا توشك على االنقراض






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

    
     


















































































































































































































































 


 











































































































































 
 































































    
 





         

      


        





Kakuro








































 – – – – –
 – – – – –

 –  –   –

 
 –

 – – 
 

  –    –
 – – –
 –      –
 – – –

 – 
 – –

  –









 –
  –

 – –
 – – –
 – – –
 – –
 – – –
 –
 –

 – – – – –
 – – – – –

 –  –    –






































































































































































































































































































    





























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

      




  

     
    
 
    





   
     
    
   


    
    

    

     
    
  



   
   

      
   



 





     



    
     
    

    


   
  



     







A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

كنت »أيوب« فينا

جمع ١٤ مليار دوالر لمكافحة ا�يدز والسل والمالريا

قصر أباطرة إثيوبيا السابق يفتح أبوابه أمام الزوار بعد ترميمه 







   
    
     
     

      
     
   



 
    




     
      



 
      
 
   
    
  
   



    
   
    









 

   







 
     
    
     



   
  
     



      



   




      

     
  



    




  

    



    


     
    
 






    

      


      

     



    
   

 


    


   





     





 

    


    




     
     
    
 








    
     



   
   


   


  
   






      
     

     
     


   

     



      





  


      
     


    




 

     
      

       












 



    

   

  




     
     
  

    
     


   
 

  
 
  

 
 






     
     
     

  
    
      
      



 
      
     
    

  
     


 












 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
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

 








        






        



––










         







 













      


    
      
       


       




 انسحابات بالجملة من مشروع عملة »فيسبوك« الرقمية 



    


     



   
   

    




     
    




     






    
    



    
    

   
     


    

     
     


   


   
    
    
     





    

     


    

    


     
     
     
    


    
    
     
    





     




    




 







      

       
           
       

     
      
 
       


      

 


      
        


           
       
   

 
 


      
      
         
  –  –     
   
         
YPG
 – –


 – – 
 

   
         
      
     
        
  


 
         

       




 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o

 


























    
   
    






    


     



   





   





   
    
       
    
    
   


 
    



       









        









       



      
        




       







	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL5
	LOCAL6
	OP8
	INTER10
	INTER11
	SHABAB14
	ART15
	BACK1
	COVER2
	ECON30
	ECON31
	ECON32
	ECON33
	SPORT34
	SPORT35
	SPORT36
	SPORT37
	SPORT38
	AB39
	AB40
	AB41
	AB42
	AB43
	BACK2

