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

  










|    |



الملك: في رقبتي وطن كامل 







































      
    
 

     





الوطن يحتضن الباقورة والغمر 
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 الملك: جميعكم اليوم مسؤولون وفي الغد مساءلون 
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 الحالة ا�ردنية وا�زمات 

 التفاؤل وا�نجاز والمساءلة تتصدر خطاب العرش 




       



        

       
       



         






  
       
       
       
      


        
 





        

       


        
       
   
         


    
  



          



         
      

       
         








 

        
        


         
       
         
        

      
 

 
       



        

       
        


       
      
   


 
        
         



        
         

        





        
       


           
         
       
      


      




       
        
          


       

        
       

      









 أحزاب: مضامين خطاب العرش تجيب على التساؤالت 


     
      



      
    



       


 

    


 

   
   

    


 
      

     
    
      
    



  
       
      
      
      
      

       

    
     

    

    



     
       
 

       

      



       




     
      
       
      
     
      

    
    


      


    

 

 السفير الفلسطيني يشيد بالدعم الملكي 
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 الفايز: استعادة الباقورة والغمر انتصار ل�رادة السياسية 




 الطراونة: لتنتصر كرامتنا على التحديات 





       
     
       






      
      

      
      

     

      
      
      




       
    

      




      
       
        



    
      


      

      




       


       
     



       





        








     


     

   
        


      

     


  


 
     
  




        




       
 
      




  
       
      
       
      






        

      





     
       

      

      


      

 
      

       


        


      
     
  
 
      



       

     

       
   




     
      











 

























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




 »الخارجية«: ال تمديد وال تجديد لملحقي الباقورة والغمر 

 تثمين السترداد السيادة على الباقورة والغمر 
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» المستشفيات الخاصة« تطالب الحكومة 
التدخل لتحصيل ديونها من ليبيا 

 اتحاد المزارعين يدعو لالستثمار 
في الباقورة والغمر 
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 استطالع: ثلث ا
ردنيين يرجعون 
كثر من مصدر 
للتحقق من ا
خبار 
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 مجلس استشاري 
طباء ا
سنان 

 النعيمي: االهتمام بالمعلم عنصر نجاح للنظام التربوي 

 »إدراك« تطلق مساقات الكترونية مجانية 

 ضبط ١,٢٣٧ تنكة زيت مغشوش 

 بحث التعاون العسكري مع بريطانيا 

 عيادتان بيطريتان متنقلتان في البادية الشمالية 
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» الموحد للسفريات« في المفرق 
ينتظر التشغيل منذ ١٦ شهرا 

 شكاوى من انخفاض جودة الخبز
 في جرش 



     





     
   
     

    



     

     
     
    




  

    

     


     



 
     




   
     


   

   
     








     









   
     




   

     
     


      


      
      
      
       


   
      

    
      

     



      


     





     

     







      


    
    



      


    
    
     
     



    
    


      




    
    
     
     


    




     

    


    
     
    
    




 عربيات: ا4نماط السياحية الجديدة تبشر بعام مميز 
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 استقبال السياح بالورود في عجلون وجرش 


    



    






   
     
    

   







    








    
     
     


   
    



   
    

     







 


     


     

     





   
     




    

   
      

     

    




      

     


     

 
     








 الحي النموذجي في جبل الحسين: التصميم ال يتوافق مع احتياجات المواطنين 
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 لقطات من افتتاح الملك للدورة الرابعة لمجلس ا�مة 
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m






       


       
       

    


        



     








  
     
      
       




    




  
        


  
       



       











     
      





         


      

        
        
       



       
        



       
       
       
    



     



          
       
        




         



        
        



        
       
         
       
        
       
       
   

      
        

        
        
        
      

  
        
     
        

  



         
  
       
       

        
        


         
         

        
       

         
       
       


          
         
     

       









E m a i l   i b r a h i m s b e i h a z @ g m a i l  c o m





           

        

          
  
       


        
    
          

    



        



         



      
     


        
 

     
         
        



         
       
 




        
        




       
         
        
      
       



       
     

     
       

       
      
      
       




      
  
       



   

      



      
        
      
       
      
      







       

       

        
      




R z a r e e r  @ h o t m a i l  c o m




    

        
       




        
       




      

      
       
      
       
       


      
      




       
       
      



    
         



        
        

 

      


        
  
       
    





R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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لبنان.. زخم بـ »أحد ا�صرار«
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العراق.. تواصل االحتجاجات 
وتحذيرات من »حمام دم«



الكل يكذب عند قبر »رابين«







واشنطن: سنبقي ٥٠٠ جندي في سوريا
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 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
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 تسمم غذائي.. يدفع شابة لتأسيس مشروع ريادي 



     



   
     
    
      


     

    
     
    
  


     
      
      

    
    
      
      
      
     

      

    



   
    
       
    

    
    
   
     
     
     


 
     



  

    
     
    




 

     
      


 
      
     
      

     

 أردنية تحصد جائزة »أكاديمية القيادات« عن فئة الشباب 
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 العسيري: ا�ردن مركز لتأهيل المسرحيين السعوديين 

» مشهد« للتشكيلي قوشجي.. ترانيم لونية عن الحنين 

 شعراء عرب في إربد: لغة مبهرة تُعجزنا فيها الكلمات 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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الشمالي: المواصفة ا
ردنية تحدد 
دخول االسطوانات البالستكية

 مؤتمر صناعي قبل نهاية العام لتحفيز القطاع 

»االتصاالت« تعتمد الشرائح االلكترونية المدمجة
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مالّيون يطالبون بخطة عابرة للحكومات
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  الشمالي: المواصفة اردنية تحدد دخول 
االسطوانات البالستكية

 نيجيريا تطالب الشركات النفطية بحصة أكبر من العائدات 
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 مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحالت 
طيران السعودية الخليجية 







 



    
     
    




     
    
    

      
   
     

      
     




     
  
 





   
     










  





     
     

   
     
     
     
     

   


  
    

     
    

     
     

 







     
   


  
      



    
    
   

 


  
    
     
     

  
     



   

أ بو دلبوح: مؤتمر اقتصادي للمرأة
لتطوير مساهمتها  بالتنمية 
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 ماليّون يطالبون بخطة عابرة للحكومات 
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 انخفاض عدد الشقق المبيعة في أول ١٠ شهور 

 العقبة: ورشة تناقش الموجات تحت الصوتية 

 حماية خصوصية مستخدمي ا6نترنت سوق جديدة  




    
      
     





    

      




      




    

      







     
    

 
   


  

    

 
    


    


     
    
 



  

 

      






     
    




     

    
    

     

    
    


    


    

    


 



 
    




   

    



   
   

     
     

     
    


     
      


     
     





  
   

     
    
     

 


   
    


     


     
     



      
    
      




    

     
    

    


 
     
  
  
  
  


    

    

     

   

 
     
     
   

    
 


    






    


    

  



    
     


      
     
 

     




    
    

   
    
    


    





   
     


     

    
    
    



 

 »الفارج« تدعو لعدم تعطيل أعمال الشركة 

 أرامكو تعلن مخاطر ومنافع االكتتاب 



     
      




      
     
      

       




      
     


 
      


      
      


     


    



     

      
     




         
       

       




     









     

     
     




      

  


     
    
 

  


     
      
    





    
    

 
 
     
        



      
 
 


       
      



       



   

      
 


       
      
 











    


     


     
    



    


     
   


    
     





    








    
     



    



    

   
     

     



    
     
    

    




     
    
    
 
     
     
    

   
    
    
    

   



بحث التعاون بين جامعة التكنولوجيا 
وجمعية مستثمري شرق عمان الصناعية
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 ارتفاع المؤشر العام  ٠٫٥٩٪ خالل ا�سبوع الماضي 
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مؤشر بورصة عمان يواصل نزيف النقاط
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 سمرين يتوج بذهبية الجائزة الكبرى 
للمالكمة 




     



      
     







 



    


      

      


     
    
     

      



 العربي يعبر كفرنجة بـ »يد ا�ولى« 




      


   
 
     

      


 
     
      
      









    
    
 
     

  


    
 
    





     

   


     
 
      




   
     
      


    
  




   
     




 

    

   




  




    


     

    
  
    





 


    



     
     
     








    

    



    







   

     

 
  
    









 



 ا�هلي والوحدات.. الجزيرة والجبيهة 
في قمتين مرتقبتين 

 »شابات  الكرة« يعلن تشكيلته لبطولة غرب آسيا 




     

     


 


    

    



    
      



  



    



    

    

    




    



















 »كرة معان« يواصل اختبار الفئات العمرية 


     


    
    
     
     





     
    






    
     

 »أولمبي الكرة« إلى ا>مارات للمشاركة 
ببطولة دبي 
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 تحضيرات النشامى تتواصل والصفوف تكتمل اليوم 

 الفحيص ينافس على برونزية 
»ا)ندية العربية لسيدات السلة« اليوم 




      
       

      


      
       





      
     

     
      


      
  
     





   
       

      

















      
     
      
      
   
     
     
     

  



 »رن جوردان« تضاعف جوائز آيلة نصف 
ماراثون البحر ا)حمر 
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 تأهل ١٢ فريق7 إلى المرحلة الثانية لـ »طاولة الثانية« 



     
    
    


    
    


 

    







    




   


    
     
    


    

   

    
    



     

   


   




    

  
 







    
    






  


     
    
    

   
    

    
    



  
 




    
   





    
    
    
   


    

 




    

    

   


   

 

 »شباب العقبة« يجدد التعاقد مع جهازه الفني والعبيه 
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 الجولة ا�خيرة لكأس الجواد العربي 
للفروسية.. الجمعة 

 »شباب الكرة« خارج حسابات كأس آسيا 

 »الكرك« بطل الجنوب لمراكز واعدي الكرة 



     
    

     


      
      
      
      


    
    
    



     


      





    
      
       
      

      



     
    







      


    
     
       
    


     




     
     
     
       
  


     
      



    
       






      
     




       

      
   

 
     
     











    

    




     





    

     
   
    



    
    
    


    
   
    
     
 
     
    
 

 





     
    










    

    
  


     



    
    
    
     















   

    


 




    

     
    

    



    





    



 
   
   
   






     

    

 

   
     








     
    
  
      

    
     

   

   

   
 

      
    


    
     

 

     

   
     
    



    

 

     

  

     

   



  





 الكرمل يقفز للوصافة.. الوحدات يُحسن موقعه وصّما  يهبط

 اختتام مهرجان الشيخ زايد لسباق الهجن 






     

    

 Yard
    

  
   
    
 

  

    
  
  



   
    


    




 »نشامى إف سي« يحرز لقب كرة القدم اCلكترونية 
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 ٤٠ مالكمة في أول بطولة نسوية ٢٩ الجاري 


    
      
    
    
  


  
    





    









    
     
    
    



 
     





  

    



    
    
    
     


    



 

   
   


    


    
      
   
    





 ذهبية ورقم عالمي جديد للهندي 
في »القوى البارالمبية« 
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 ليفربول يقسو على السيتي ويعزز صدارته.. ا4تلتيكو إلى المركز الثالث 
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 إصابة سيميدو تبعده خمسة أسابيع 
عن برشلونة 

 إعالن تشكيلة قطر لمواجهة أفغانستان 
في التصفيات المشتركة 




     
     

    
    

        
   

    
       
     



   
    
     
      

      





      










     










    

     


     
 

     


 الشرطة العراقي يختار أربيل لمواجهة 
نواذيبو في »ا3ندية العربية« 



     

     

     


    

     







      
   


      

      


    
      




      








    

   

 
     


     
     


   


    
  

    



   

    



    
    


    


 





    

    



   

    



    
     
    
  
     



    



    

     
     
 






    
     

    

  
    


    
     
     







   
     
   

  

   
    
     
     
     

    



 سلتيكس يتغلب على سبيرز في دوري 
السلة ا3ميركي 



 بداية قوية لديوكوفيتش في »ماسترز التنس« 
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 دور ا�سرة في عملية الضبط االجتماعي 
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»إعمار« ا"ماراتية تعلن عن زيادة في ا�رباح
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