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 ٢٨ مهنة مغلقة ومقيدة أمام العمالة الوافدة 
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 بايلز تحطم الرقم القياسي لعدد الميداليات 
في بطولة العالم للجمباز 

 احتفال مزدوج لمرسيدس في جائزة اليابان 
للفورموال ١ 




    
     
     
     
    


     
     




     
     

  
     
     
      


     
      
      


      
      
   


      








     



     


     
    





     
     
     
       







    

    
      

      





       
     
    





     


      



      
 
      





     
      


      
      

     

      






     


     
      
      













    

    
 
    








    
  





  
   
    
   


    


      







    
     






   
    


   
    




    



     


   

    




     
    






 بلجيكا تحقق فوزها الثامن بـ تصفيات كأس أوروبا 

 مدفيديف يحرز لقب »تنسية شنجهاي« على حساب زفيريف 
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صرافون يؤكدون أهمية التصدير
والسياحة بدعم االقتصاد

١,٧ مليار دوالر فرص تصديرية غير مستغلة 
في »الكيماويات« و»التجميل«
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 الحكومة لم تحسم قرار حوافز »العقار« 

    
   

    

  
    




     

 







   
    
    
    
      


     
    



اعتماد البريد لتبليغات إزالة الشيوع وا2فراز
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١,٧ مليار دوالر فرص تصديرية غير مستغلة

في الكيماويات والتجميل

 وفد تجاري يبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع كرواتيا  





    



     
     
      
   
    


    

     
      


     

    
   



   
     
      
     
     
     







  
     


    

     
 
    

   




     
    
     


     

    
    
     


      
     

   

  




    

    
    



     


      
 
     





 
      

    
     
    
  



      
     

     

     



    

    

     

   

   
    


     
    
  
    


     

 
  
     





     
   




    


     

   

   








    

 
   
 
    

    

     

     


 


 
    
    


    



      
   



    

 


     

   


   

    

     



 
    

   

    

    



     
   
   
    






    
     
   


 

 ٠٫٣٪ انخفاض معدل التضخم في أيلول 
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 بحث معيقات قطاع مطاحن القمح  






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





   
      
        










      
    
     
   

     
      





      
       
     


     

    
     




      
      

     







     
     
     


    

     
    

     
     
 

     
     

     

  
  



    
     
     
     
    

     
     

     



 مؤشر بورصة عمان يرتفع إلى أعلى مستوى منذ آب 

 المؤشر يتراجع ا(سبوع الماضي ويغلق
عند مستوى ١٨٢٦ نقطة 
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 جناح أردني في المعرض الدولي للصناعات
الغذائية بالمانيا  
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 الحكومة لم تحسم قرار حوافز القطاع العقاري 

 عجلون: تخريج مشاركين بورشة
الطاقة المتجددة 

 إيران تكتشف حقل غاز كبير قرب الخليج 
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 مكتبة المنزل.. توطيدٌ لعالقة الطفل بالكتاب 
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تناول مكمالت غذائية غنية بأوميجا تناول مكمالت غذائية غنية بأوميجا ٣٣ يقلل أعراض »التوحد« يقلل أعراض »التوحد«
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 الدجاني: الشعب الفلسطيني لن يرضى أي وطن بديل عن فلسطين مهما طال الزمن 
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»ناسا« و»سبايس« اكس تأمالن بتسيير رحلة مأهولة العام المقبل

»المتوسط« يتأثر بالتغير المناخي أكثر من غيره
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 ا�عالن عن فعاليات مهرجان شبيب للثقافة والفنون 

 اختتام مهرجان السلط الرابع للثقافة والفنون.. اليوم 

 مقدادي: الدراسة الغربية للشرق تنطلق من البعد الفكري 

 ا>ردنيون الفائزون بجائزة »كتارا« يوقعون رواياتهم 
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السجائر ا�لكترونية.. تجارة بالمليارات
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