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الرئيس الفنلندي يثمن دور الملك
في جهود حل ا�زمات ا�قليمية




   
  


   


    
   





   

   


  


  

  







  





االحتالل يستعر استعداد) القتحامات 
آخر أيام »عيد العرش«





   


   
  

    
   
   


    
 

    

   

 





       

      















































  




    




 


  

   

   



  
   


  





  
   







       
       

      
       
       




















    
      

   
 

    




    

    

   








   
    
    
   

 
   




   


























»إجراءات حاسمة« بانتظار عمالة وافدة
لم تصّوب أوضاعها
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 العبوس ينتقد إلغاء صالحية »ا�طباء« 
في وضع الئحة »ا�جور« 
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 ١٠ إصابات بحادثي تصادم 

 ا�ردن يفوز بعضوية اللجنة 
التنفيذية لالنتربول 

 دهس سيدة في منطقة صافوط 

 ا�مير عاصم يرعى »ماراثون 
االستقالل« �طفال التوحد في إربد 

 مسيرة »أمشي لكي يمشي غيري«
لمكافحة شلل االطفال 

 انخفاض على الحرارة.. اليوم 
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 حديث في السياسة عن الملكة 



 رسالة الملكة رانيا خروج عن صمت.. جاللتها 
لم تقدم سوى منفعة عامة �بناء الوطن 
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 رسالة من الملك للرئيس الفنلندي حول التعاون الثنائي
وتعزيز الشراكة مع االتحاد ا�وروبي 

 ٤١٧ زيارة موثقة لـ »الرقابة والتفتيش« السياحية 
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 هل سيغرق مجلس النواب بالتشريعات في دورته ا�خيرة؟ 



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




ال تمديد لفترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة.. 
و»إجراءات حاسمة« بانتظار المخالف

 مجلس الزرقاء ينتقد ضعف مخصصات الموازنة 
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 السيطرة على تسرب »الكلورين«
 ببئر مياه شرق إربد 








    
       
      


      

     
     
     



       





    
    

    

    
    
    
    
     




    
    
   
    



      
   




    
    

   


     
     




    


    
     




   

     





    
   



     

   
   


     
     
     


    
    
   
     
    
    




     


 






الباص السريع أخذ حقه بالتخطيط ومازال محل شك   
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 غرف طوارئ في وادي ا�ردن 

 واقع مؤلم لجمعيات خيرية في بصيرا 
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 رغم التحديات.. قصص نجاح الشباب
تشق طريقها نحو التشغيل 
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 تزايد سياح البترا يرفع مضمونها الترويجي عالمي3 
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االحتالل يستعر استعداد� 
القتحامات آخر أيام »عيد العرش«















قتلى واشتباكات في رأس العين





   

    
   

   



    

 


     




   

    
   
   





    

     
   

     



    






    


      
      
     

    




   


    



   


    
     




    

     
    

    
    

    
    

     





    
     





    
    
    
  


     

    






 
     



      
     


 


    
     
    




    

    

   


   


 

  



    
 
     



     
     


    
    
     
      
   


    
     
    



    







     


 



  
 
     




     
     
      

     




     

    

     
    




     

 


     
    



    










     
    






      
     

     



    

     





    
     
      
 
     


     



     


    
      

     


      
     


   
     




      
     



     
      

 

 
   

 
    

 
      
      



    





      


     
     


     


    

   
     


 

    
   








    
 



       



     

 






     


























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






         


       
          
 

         
         
       


       
       
       



 

 

     
         
       
      

 

  
       
      



       
        
       

 
   
       
      

 
 
       
  






       






        
 
      
        


        



       


        
        




   



          







      


        
      





        
      






f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k






         




         
       

 
          

        


       
        


 

 

        
      

       
        




       

        

 
   
      
      
       


       

 






a  a l m a a l i @ y a h o o  c o m


      
       
    





       
 
      


         
        
  


     
      


         
          




      
         


       
        


           
        
         
         

         
      
      



        






 
     
 
       
       
 


 

     


   
    
  
         
      
          




           
       
         


  


         


  
       


        




           
   

         




    

         




         
       
  
       


            
         




a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m

 
     

   
       
        
       
         
 
   
       
        
     
 

 
 
          
        

  

         
 
   
              
    


         
    
         


         
          
            

 
 
  
        
       


          
              

 
   
            
  
 
         
        
       
          


          
 
            


            
        








    

     


     
     
 




     

   




     
     
    



   
     
      




   






    
    
    

    

    
      
    
    




O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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تحوالت الطبقة الوسطى (٢-٢) 
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مــواطـن الجمــال فــي لــوحــة العمــر

غفلة
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$

 مؤشر البورصة يفقد ٧ نقاط بتراجع قطاعي المالي والخدمات 


        




       




       
       
        
        
       
       
      
      


       


     
     




       

        













        
       
      
        
       















       
       
          


    
       




        



     
       
 



        
      







     






       







        
   




        
 
 



    



         
         
          


  

          





الغرابية: ا*ردن يوفر بنية تحتية رقمية متطورة 

 تقنية حديثة بتمديد ا*نابيب تحت ا*رض دون حفر 
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 عيرا يتقدم خطوة في صراع البقاء 

 الرمثا يتعاقد مع النيجيري إيز 

 ميداليتان للمصارعة في »عربية الناشئين« 




      


      


  
     
      


       
      
      

      
      
 




    
     
 

       


   
   

     
      







      
    




      
      
       
      


      


    



    
   




      

      
     

 
      
      





     



     



    

     







 

     


   












    
     


     


     
    

     


     


   

    











   
 
     


     





      




    
     


     



   




     
     

     
    



    

   

    
     
    




     






    
    

  
     
   
     



    


     
    
 








 ا-رثوذكسي إلى قبل النهائي.. برفقة ا-هلي 

 صدارة رباعية لبطولة ا-مير محمد للشطرنج..
والختام اليوم 
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 تعادل »شباب الكرة« ونظيره العراقي ودي� 

 ربع نهائي بطولة ا�ندية العربية 
للبريدج اليوم 


 اختتام البطولة التنشيطية للبولينج 






   



    


     
  

     
    


    



    



     





      






      



   


      
     
     






     








  






     
     

     




   

     
     




     


    
      
     
     




     
       
    
       
 

    
 
    
   

   






 إدارة جديدة  لنادي شباب حوارة 
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 طريق شائك للتايكواندو في الجائزة الكبرى 

 اختتام »تأهيلية« المجموعة السابعة لفروسية القفز 

 انتخابات المراكز الشبابية في معان اليوم 
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 عطاء �قامة ملعب خماسي لكرة القدم في الحسا 
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 قطر تكشف عن شعار بطولة العالم ل�ندية 



   
     



  Alibaba Cloud
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LunarandPlanetary 
    Institute LPI
  Ovda Fluctus  

























 







 ما سر الشغف  ما سر الشغف 

العالمي بمشروب العالمي بمشروب 

القهوة؟ القهوة؟ 
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Kakuro







































 





























 







 



 











































































































































































































































































































































 

أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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احتدام االشتباكات بين المتظاهرين 
وا'من وسط بيروت







         




        
         
     


        
    









          
         


       


         
       

       




        
         



          



 

  

  





        
    


        
 
          





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