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الرزاز: إرساء أعراف للتعبير عن الرأي



صرف فروقات رواتب موظفي البلديات



   


    








  
   


    

    



    



      







 
    
     
    
 
    


    
     
    


   

 


    
    

   



   






الملك: دراسة تأسيس صندوق
وطني لالستثمار
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 الملك يوجه �طالق جائزتين للنظافة والمشاريع ا�بداعية التنموية 






     

     


   

  
     






       


 



   

      





       
      



   
     
     




     




      



      


       

      
  


     
     

      
     



      
     
     

    



     

      
      
    



     

     
    
       

      


       
     
        
  
    
      
      

     




      
       
      
    
     







      
      
   
  
     


      
     
    


     
      




     
  
      


      
 
     





 مذكرة نيابية تطالب باستمالك الملكيات
الخاصة في الباقورة 
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الرزاز: الحكومة ملتزمة بتعزيز حقوق ا�نسان 

إ زالة اعتداءات على أراض في المخيبة وواضعو اليد عليها يتظلمون 







     



     
   


     
     
    
     
     
  
     



      
   
  


     
   


    
       
     

     
    


    
     
    




     

     
 
   
    



 
     
   


     

     


   
   



     

     
    




      

      
     
      






      

  





  

       
   
     


      


     
      
       

       





    

    
     

      
     


    


       
 
    


     
    
 


    
        




    

      
      



     
      
   
 
      



     

     

     
     



      
      



       
    




   
    
   





 مدعو »مكافحة الفساد« لم يباشروا 
التحقيق بملفات الفساد الـ ٥ 

إساءة استعمال السلطة قضية
بحق الوزيرة »إسحاقات«

 اجتماع يناقش منح مسمى اختصاصي مؤهل 

 وزير الصحة يعد بإنشاء مجمع للمديريات 
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   التلفريك ا�سرائيلي اعتداء على المدينة المقدسة 
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 ذكرى ميالد الملك الحسين.. باني معالم النهضة 
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 ا!مير الحسن: الحضارة العربية ا�سالمية 
مبنية على التنوع والتعددية 

 »ا!وقاف« تدعو للمشاركة بالمسابقة 
الهاشمية لحفظ القرآن 

 اليوم العالمي للسكري: ١٩٫٦٪ نسبة ا�صابة 
في المملكة 
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 الباقورة.. معالم وتاريخ وطبيعة جاذبة 
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 مراكز ثقافية تعلم »العربية« لغير الناطقين بـ »المحكية« 
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 كميات ا'مطار ال تعتبر مؤشر� لتقييم الموسم الحالي 
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 »المياه« مستمرة بحماية المياه الجوفية 
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 بنية متواضعة في استقبال سياحة البترا والسلطة توضح 


       
     

 


      

 




      
     
       
      


     
      
      
      
      





      
      
       

      

 
      
    
     

     



       

  
      


       
      







     
     
     
   
     



 ٧ ماليين دينار لمشاريع في معان 

      
      

      

  
     




 
       
      


      





  


 
       
        
       

      



      
      
      




 تحويل مركز صحي كفرعوان إلى شامل مع وقف التنفيذ 
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 مهرجان ا�ردن المسرحي يختتم فعالياته اليوم بـ»الكراسي« 

 أيام الفيلم الكوري.. رؤى إنسانية وأساليب جمالية 


ترتيب الكون باختزال الشكل 
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لبنان يلتهب.. والسبب عون
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غزة تقاوم.. وصوًال للردع

     

     
     


     
    



      
       
      



  
   







      
       




     

     
     
     



       
    
      
    



      
      
      
      
   



   
      
     



      
     
     

     


     


      
      
     





  
      


 


      
      
 
     


    

     




     

    
       

       


      
     
     
     
       





 
      


      
      

      
        


      

     
       
     








   
     
   
   
       
     
      
    
 




     
      



 
     
    
    
 
     

     






    

    
     

  
    
   
     
    
     

   
       
 

 




    
     

    
       
    
 
 
  























  




      





      


     
     
      






     
      


      
      

     


 




      
        






     



      


    



     


     
      

     








      





      

      




       


      
     
 
       



    




 
     



       






      



  





        
      

















 






 



 


    
       

     
       
    
      




     
    


      





 الفصائل: ال عودة لسياسة االغتياالت 
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 نشامى يرفعون الهامة 


       
    

     






     



       
      
      
      




 
     



      
      
   
 



     

   


      

     
  
      
       



        
     


       


     




       


      

  


       
    
      






     

 


       
     
     

 
      
      
     
     

       

  
   $    
 
      
      
        
     


      

       




   

 


 

      
     
      


      
     
      


     
     



     
      

      
     
 

    
    
      

      
      
     
      
 

  






 



















 








     
     
       

     
       
      



      


     
     



     


       

      



–

















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

 عيرا يحتفظ بمقعده في »طائرة الممتاز« 

 منتخب البوتشيا للمعوقين إلى ملتقى 
البحرين الدولي اليوم 
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العربي يُغلق اليوم 
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 ا;رثوذكسي يفك »عقدة« الخسارة عبر بوابة كفريوبا 

 نادي االستقالل يناقش الخطط المستقبلية 


   
     
  
   


    



 








    
    
    
   
    
   
    
    



 



 المشاركون في البطولة اFسيوية يتقاطرون إلى عمان 
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 مواجهة مرتقبة بين العراق وإيران.. وصعبة للسعودية أمام أوزبكستان 



       
      
     
      



 


    
      
      
      
       



      



      




     


      


     
     



     
     
     



      
     

      
   



       
      
      


 
      




     
      
      



      

     



       


       



       




    
      
        







      






     
   
      





      


       
        




  


     



    


      
      


     
       



      
     
      
      




      

       


     
      
     







 فرنسا وإنجلترا للحسم .. والبرتغال لتعزيز حظوظها 
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 »فيفا« يعين فينجر مدير� لتطوير 
كرة القدم العالمية 


 أربع طائرات لنقل المشجعين السعوديين 

إلى اليابان 



      

      
      


     
    
      
      





      
       
    

     

     



      
     

   
    
    


     


     






       
       
 


     
     
     
     
 

      





     

    
     



    




     
     
 

     
     



    
      
   

    

      
  
     
     
      
      

    
     
     

     
       
       

  





   

     


    
    


    
    
    
     
    

    
  

    


    
    
    
 


    
    





     

     


 








    

    




    

 



    
    


     

  
     

 

    

   

   



   



    
    
    
   

 

   
  
     
  
    




     
     


   







    

 

   
    
    



    


   


 


    








 مصر تواجه كينيا بغياب صالح.. الجزائر تأمل 
في بداية قوية أمام زامبيا 

 ا=سباني دافيد فيا يعلن اعتزاله كرة القدم 
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تحويل ٨ شركات متعثرة إلى التصفية

الحموري: تسريع حركة البضائع من العقبة
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السفارة ا,ميركية: مساعداتنا ل)ردن 
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اتفاقية لتسهيل تمويل تركيب سخانات شمسية مدعومة 

 ا*ردن الرابع عالميا بمؤشر الحصول على االئتمان 
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 مؤشر بورصة عمان يستقر وانحسار التداول 


        










         
         






        
          

        







        
         

       




       
       

      
       
       
     
     
      
      
      

       
       
       




       
       
       
       
        
      
        
        

        

       

  
       
     





الحموري: تسريع حركة البضائع من موانئ العقبة
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