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السقاف: ١٠٫٩ مليار دينار موجودات »الضمان« 

المصري: عالوة العمل البلدي العام المقبل
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الملك: خطة تنموية للنهوض باالقتصاد
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 الملك: خطة تنموية للنهوض باالقتصاد 
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» قاضي القضاة« تدعو أبو تايه التمام 
تسجيل مولوده 

 اجتماع استثنائي في »ا1طباء«  -نقاذ صندوق التقاعد 
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 مستشفى الملك المؤسس ينظر
في مطالب موظفيه 

 مسودة لصندوق ادخار 
موظفي »الصحة« 
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 تخفيض رسوم ا�نشطة االقتصادية في العقبة 

 الطراونة: السالم معرض للتهديد 






    

   


    
        
      
   

   
    


 

    

     
    

      

    
    

    





    


    


      
      
    
    
    
     
       
   







     

    
 



    
    
    
    







     


 
     





     

     

    
  




      

   


     
     


     
     


    
   





     

     
   



     

     
      



       



   

     
    

    




 
    

  
 
     
  
    
   
      
 

    
    



      




    


     


إ رجاء طلبات التعطل لحين فحص النظام ا)لي 

 ١٢٠ مليون دينار عطاءات الشراء الموحد ل4دوية 




  




    
    




     
 
    


  



      



  
   








   

  


  








    
    
    









  
    
    
   
   
  
    
   
     
   

    
   
   
   





 المصري: ملتزمون بعالوة العمل البلدي 

 حريات النواب تدعو لBفراج عن مرعي واللبدي 

 العمل: مهنة حارس غير »عامل نظافة« 
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 بيئيون: إقرار قانون إطاري للنفايات َتّحوٌل
نحو الحلول المستدامة 

   بلدية الكرك تزيل ا'كشاك المخالفة 
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 ا�مير الحسن: إقامة قاعدة معرفية بين 
ا�دارات لتفعيل الحوكمة الرشيدة 
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 الكتابة على الجدران حالة نفسية 






    


     
     
 


     



     




     

      






     

  
    
    




    
    
   

   

    


   

  





     

     
     

    






    
     

    
   

    





     









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




» الشرطة السياحية« تحمي ٢١ ألف موقع 


 مطالب بتشديد الرقابة والعقوبات
على مروجي المخدرات في ا'غوار الجنوبية 
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 االنتهاء من مستشفى السلط قبل نهاية العام 

 بحث التعاون العسكري مع أفغانستان 

 تبادل الخبرات الشرطية مع أميركا 

 زخات مطرية وتحذير من تشكل السيول 

 ٢٥٤ منزال بدون اشتراك مياه في الكورة 




    

  
     


    



     




    

    
    
    




    

     
   
      
   
       
     











     
   




 










    


 






     

  
     
    
     
      
     
    







 
 
     
     
  
   
     

   






     
     



    

      
     
    


    
     


    

     

     
      
     
     
    

     


     

     

    
      



  


     



 تحديث مستشفى المفرق بين نفي »الصحة« وتأكيدها 


     
    

    
    






    




     
   

    



     
    
     
    
     

      
    
     
     

     
     
     
     


   

     
     



 ضبط ١٦ مروجا للمخدرات 
 

    
   
 
      





    


    
     

    







    

    

     


    
   
    
    


    

     



    
     

   

     
  



    

   


 
    

    

  

    
    


    

     
    







 وقف ضخ المياه عن مناطق شمال الكرك 
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االحتالل يخلي مصلى باب الرحمة










      
       
      
     
       
       


   

      

       
     




      


      




       
     
       



     





      
        
     

 


      



  
        


     
       


     
      
   


       



      
       


      


 
       
     
   
      




أشكنازي: تآكل وحدتنا يهدد المشروع الصهيوني
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القوات السورية تنتشر على الحدود التركية


االحتفاالت تعم تونس بفوز سعّيد
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فيلم أردني بكلفة ٣٥ دينار� يتأهل لمهرجان عالمي



      


  





      



     



      

  
  


   
     




     
    



      



      

     



     
 


        

      


    


     
     
    



      






      
      
   



     

    
     
     
     
     



      

    





        









      

      

 
       
 
      
      


 

     


       



       
      
       

    

      
      

  
  





المعلمة الجعافرة تتحدى المشاكل
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 بوتين في الرياض لبحث ملفي النفط وإيران 
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٣٫٧ مليار دينار ودائع لدى البنوك 
ا�ردنية بفلسطين
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»الفاليه« يصادر شوارع عمان





 الرزاز يؤكد أهمية توظيف الخبرات العالمية بقطاع الطاقة 
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 ا�راضي تنهي معاناة سكان مدينة الشرق  
باصدار سندات تسجيل 
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الرزاز يؤكد أهمية توظيف الخبرات العالمية بقطاع الطاقة 

 »صناعة الزرقاء« تطلب تشديد الرقابة على مستوردات الدهانات 



     
    



    
     
    

    

     




     
 

    
    
     






    
   
     

    



     
     

 
  






    
   


 
    
    

   







 


   
    
    



    

    
    
     
    





      
     






    

   


   


    

   
    



    
 

     


    

 



      
    


  


    


     
    

    

     


   
     



 إلزام »ا�ردني الكويتي« براتب
 السادس عشر للعاملين  



  

   

  

   

   



   
     

    





   
   

    










    




   

   
    

  




    

   
   
   
   
  
   



الحاج توفيق يدعو لتعزيز التبادل التجاري مع تشيلي

القطاع الصناعي يدعم إقامة مؤتمر طريق الحرير الرابع 




     
   
 
    



     
    





     
     
    



    
   






     


    
     



    





      

    
     

 




   

    
   
   





    
     


    


    
     



    
    




     
     



     

    


     
    



     



    
    




   


     




    
     







 صناعة عمان تشارك بمعرض الغذاء 
والدواء السعودي 
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 مؤشر بورصة عمان يفقد ٧ نقاط بتراجع اسهم القيادية 






        





         


       






    


  




        
        






       
      
       
       
       
        

       





      

       
       


      

    

         

       

        






١٠٫٩ مليار دينار موجودات صندوق الضمان في الربع الثالث
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 التسوق السياحي لم ينعكس إيجاب0 
على البسة والمجوهرات في وسط البلد 

 ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمي0 
في ثاني أسابيع تشرين أول 

 ٢٫١٪ انخفاض الرقم القياسي سعار الصناعيين 
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 فيلمان من ا
ردن والمغرب يتقاسمان جوائز »ا
ردن الدولي« 

 � مهرجان »فن ا
ماكن العامة« في المتحف الوطني.. غد

 إشهار ديوان »الجرح المفتوح« في »إربد الثقافي« 
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 خسائر متالحقة لـ »ناشئي المالكمة« 
في البطولة ا�سيوية 

 اختتام بطولة معان الثالثه لسباقات الخيول 


 منتخب البولينج يُشارك في البطولة ا�سيوية 
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 .. في أمس الحاجة 

 اصدار الترتيب العام لبطولة ا7ردن للراليات 
للسائقين و المالحين 
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 شباب الحسين يجتاز الوحدات.. والكرمل  يعبر العودة 


      

     



      
       


 
       
     



      





      
 


      
     

      
       
      


      
      
     
     

      
    
      

     



      


     
    





 


     

       










      

    
     
     


      

     


       

 

     
       


     

     


     
     





       
     
      
       


       
       
       
     

     



       
      
     


    






      
      
     

    





     







 قمتان تاريخيتان في فلسطين وبيونج يانج 
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 إسبانيا تتطلع لحسم تأهلها.. وهولندا تبقي ألمانيا خلفها 



    
    
     
      
     


  






 
     
   





       
      




      

      
     
       
      


        
       


      
   


       
      




   

       


      



     







      










     
     
      
       


      
   
      














        


  


       



   







 
       
   


      
    
       
       
     
     
       




      




       
   


  
     
      


      




      
       
      
      
        









       
      

   






      
       






  
     
    
      

     




       


      
      




     
        
      
   



      
     




     
      
    
      

       








 

 البرازيل تواجه ا'رجنتين في الرياض 
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 ليون يعين جارسيا مدرب	 خلف	 لسيلفينيو 
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 مدفيديف.. نجم صاعد في سماء الكرة الصفراء 
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 الكلمة الطيبة..مفتاح القلوب   الكلمة الطيبة..مفتاح القلوب  
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w w w . a l r a i . c o m

علماء يحددون موعد سقوط القمر على ا�رض

بريطانيا... اختراع أول بدلة طائرة مزودة بسالح ناري
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البطاطا المقلية في قلب نزاع تجاري 
بين االتحاد ا'وروبي وكولومبيا
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