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الملك.. توجيه نحو التغيير ا�يجابي للنهوض باالقتصاد
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» فلسطين النيابية« تبحث دعم مستشفى المقاصد 
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»الوطنية  للتشغيل«

بحارة الرمثا يتواصلون مع الداخلية
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 (IBAN) العدل: ١٤٠ مليون دينار حركة االموال عبر الـ 
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 ٦٢ مليون دينار للمستفيدات من تأمين ا3مومة 

 ١٧ مليون دينار لتأهيل ري ا3غوار الجنوبية 

 إنفاق ٣٫٣ مليون دينار خارج موازنة المفرق 
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ا�مير الحسن: الصالح العام يصون كرامة ا�نسان



أبو السعود يعرض للواقع المائي في ا�ردن

 فتح باب الترشح لجوائز »المدن والعواصم ا�سالمية «
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 هروب »قاتل نيبال« يكرر قرع الجرس 
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 بنية تحتية تعاني.. بانتظار الشتاء 
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 ذاكرة أردنية مليئة بأزمات الشتاء 
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 كيال ننسى.. تعليمات الرحالت المدرسية مجدد� 
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 تحديات تواجه االستعداد للشتاء في المفرق 

 مِن أول ريح.. انقطاع الكهرباء في وادي ا�ردن 
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» شتوة« تشرين توقف أجواء االستقرار 
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 ابتكار عملة فلسطينية.. 
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 مصادر: فرق الوقود على فاتورة الكهرباء
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 بدء االجتماعات مع متضرري الباص السريع 





      
     
      



    




     

     
    
     


     
     
      


    

    
















     

    





     




       
    

      
     



  
      
     



 مذكرة تفاهم لتنظيم شراء حافظ 
الفوسفوريك *نتاج االسمدة 



     
    


   
    
   
   


    

    
    


    
    


     






    
   



     




   
    
   

    
   

   


    

     
    
   
      





   
    
      

     




   
    


    


     
 




     
    
 




















٨٫٦٪ انخفاض الرقم القياسي ل-نتاج 
الصناعي في آب






    
      

     

    
   
 
     
   

    
    


     
    
       
      
     


    
     
    
     
     
     
   



 

    

     
     


     
     
    
    
 
    
     



مؤشر ثقة المستثمر يتراجع  في حزيران



      


     
      


  
  
     
     
      

 
      
  

      



 

     
    

     


     
       
     






    

 



     






     
      


      

      













 إصدار فاتورة أصولية للخدمات 
والسلع واجب حسب القانون 

 أورانج اIردن شريك وراعي المتحف 
الرقمي اIول في االردن 
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culture@alraicom

 غرايبة في »ديوان الغجر«: أدب عريق يصل إلى بداية التكوين 

 فيلم »عاصم« ل)ردنية الصبيحي.. المعاناة في زمن الحرب 

 مراد في »شومان«: »ذيب« فتح العين على السينما ا,ردنية 
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 قاسم توفيق: ال يوجد عندي مشروع كتابي أخير 
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 »شباب الكرة« يالقي نظيره العراقي ودي� اليوم 



   



     
     
      



      

      
     
       
     

  
     
   




     
      



    
      
     




 
       
      

      









 قطر تستعد الستضافة »خليجي ٢٤« لكرة القدم 




   


  


   

   



 
  
    



 
   

   

   


   


   


    
   



    
    


    
 
    
     
 

   

   

    
    
   
 

    
    
   
  


    


   

    
   
   



   
    
    
    
     
    









 بداية جديدة 
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 »سيدات السلة ٣×٣« ثالث
 في ا�لعاب 
العالمية  الشاطئية 
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 شباب الحسين يقترب من االحتفاظ بلقب
»طائرة الناشئين« 



     
    
    
    
   
    



    

    



    


     
    


    

    
     


    
   

    





   
    
    
     


   





    





   
    
    

    



    
     
    
    



    






 منتخب المصارعة إلى البطولة العربية اليوم 
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 سامسونج ماراثون عمان يضيف إنجازات جديدة 




 
  




   

    
     
    
 

   
     
  
   







   Live Streaming
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 الرمثا يتفق مع المدرب ا�لباني جيجا 


    


  


   

   
   


   
   

  
 


 ا�هلي يقترب من قبل نهائي كأس ا�ردن للسلة 
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 العراق تثقل مرمى كمبوديا.. تعادل فلسطيني سعودي.. 
وتايلند تصعق ا!مارات 



     

      
     



       




     
      

      


      






   
     

      


     
  





      
   



       

  


     


       





      
     
     
    



     
      


     
    





     

 


      

      

      




   
       
    


      
      
      
  

      


        
     



     
     









      
      

    

     



       

      

       




       






التعادل يؤجل الحسم بين فرنسا وتركيا و رونالدو يحقق هدفه الـ ٧٠٠ 
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 مساٍع لبنانية لنقل مكان نهائي
كأس االتحاد ا�سيوي 




    
     

     
      




      



      
      
 




     
    

     
     
    


   

      




     







 سيلفينيو يرحل عن تدريب ليون
دون تبعات مالية! 
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 رانييري: مهمتي إنقاذ سمبدوريا 




   




     
    
    



  
     
   




  



   

   
 



  

   

   



   
   
  
  




    






 ٢٠ العب= ضمن قائمة المرشحين لجائزة »الفتى الذهبي« 






    
     
      



      
      
     
     
     
     



      
    
      

      
      








  



     


      
     




      





       




      


      
     

      


       
     






     
     


    




      

        





      
     



    
     






      
     
     

     
      

      
      





     
      
       
      


 











 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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»باص المدينة« يحيي النقل العمومي
في ليبيا بعد غياب لعقود
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