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الملك: بني حسن أهل النخوة والشهامة 


     
    







    



      

    
     


   

    



      
    
 
   
     



























   
     
    

    
    
    









    
   










      
       

 








       
          



         





الرزاز: موازنة ٢٠٢٠ لن تكون سهلة

»النواب« يرفض مبادلة أراض حرجية 
مملوكة بجرداء
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 الملك يؤكد أهمية العشائر في مواصلة مسيرة البناء 
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 الفايز يدعو للنهوض بالنمو االقتصادي 
 

    
    
     

  
    




 



   
    
  



     


 
   



   
   

     



   
   

   
    
    
     



 










   
 



  

  
     

   
    
 


    

    




    
     

    




 
  
    
   

    



   




     


    
    




 


     

     





   




    
    

  



 

» النواب« يرفض السماح بمبادلة أراض حرجية مملوكة بجرداء 



       






       
       
       
       
      
      

 





 ال نية /نشاء كازينو في العقبة 
وتوجه /لغاء شركات حكومية 
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 مطالب بإنشاء سوق شعبي في الزرقاء 
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 تمديد فترة توفيق أوضاع العمالة الوافدة 

 معارض التشغيل بين الوهم والحقيقة 
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 ثقافة السالح.. موروث طغت سلبياته 



 الفصل خالل شهر لقضايا ا�لف دينار
وثالثة أشهر للثالثة آالف 
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 البترا تحتفل بزائرها المليون.. الخميس 
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 سرعات زائدة ومعاكسة سير على مدخل يرقا 

   مطالب بتوسعة شارع نافذ في زي 
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 البطالة تؤرق أبناء الرمثا 

 استطالع: نصف ا!ردنيين عرفوا عن تعديل الحكومة
والثلث سمعوا عن مركز حقوق ا*نسان 
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 الكاللدة: الالمركزية بحاجة
إلى إعادة تقييم 



 
    
     



     
    

 
     
    
    

     


      

   
     
    





    



 ُعمان تحتفل بالعيد الوطني
بتطلعات لدولة عصرية 
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لبنان.. شهر على كلمة الشعب

      
  


 
      
       

     


     
       




   
 

     

 

      



    

       


    



      



       
     

 









       
       
      
       

 
      



       
    







      
       
   


      
  
   




    
  

      



  



      
   


  
       


      

      

      






      

     

  
     
     



       


      

      








     
     



     





      
     
      








      
       


      

      








   
       

      
      
 
      





     
   

      

     
       
      
     
      

      
     





     

     
       




        
      
        
 
       

      
 
      


















إسرائيل.. »أربعاء الوضوح«
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روحاني: لن نسمح باالنفالت ا�مني



إضراب عام في العراق

  الجزائر.. بداية خجولة النتخابات الرئاسة
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m

             

 


       
       

 
         



         

       
          
 

 
         
       
 
 

       
 
          


           
          

       
 
         
        
        

 

        
          
          


          
        
       
      
 

 

      
        
       
         



     
      
        


    
       
          
   
       

      
        
      
  
   

      
       





       
         
      
 




  

        
        


      
       

       





A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m


 

      

      
  





        
       
      
      



      
  


       

 
      
      







      
    
    



       
       
   
       
       

       
 
     


 
  
      





R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 هل الشباب مستبعدون اجتماعي�؟ 




  



     
      




    




 

     







     
      
 





      
      


       
      


      
      
      
      






     
       
         

      


       

        
     
       




      
 
      




      



    
      

      
     



      

     
      




 

   
  




       


       
      

        
    

       
      
      




 

   
   




     
      


     
    

   
     
      


  
     
       
      
     



 

   
 

     
     
     
    
      
    

     

      
     
     
      
      


   
   


      
    

   
      
       
     

     



  طرح شبابي أردني علمي حول تأثير التغير المناخي


      

    



      
     
       




      

    
      



     





     



    
     


 
       
      





    


     


       

     





     

      

    
     
    


      
    
      
      
      
       


   الفايز يدعو الشباب إلى التصدي 0فة المخدرات 
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 المسؤولية االجتماعية.. القيمة المأمولة 
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منظم للمخ يعطي أمًالً في المساعدة على ا�قالع عن المخدرات

     



   




   
    
   
   
   
  
  



    





  
    

   
 
   






 
 



     
 


      



    

    


    


    

  



   






A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m



»جوجل« تلغي نشر أكثر من »جوجل« تلغي نشر أكثر من ١٠٠١٠٠ ألف أشعة إكس عبر ا�نترنت ألف أشعة إكس عبر ا�نترنت
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 المنتخب الوطني يواصل تحضيراته للقاء 
تايبيه في التصفيات المشتركة 

 بشارات ثاني* في دورة السالم الدولية 
للفروسية 
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 .. أولى البطاقات! 

 أبو الطيب يستقيل من تدريب »سلة الوحدات« 
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 »شباب العقبة« يدعو هيئته العامة لالنعقاد 

 ا�هلي يفوز على كفرنجة بـ »يد ا�ولى« 

 »البوتاس« بطالً لدوري قدامى الالعبين للسلة 

 انطالق معسكر البيئة في العقبة 
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 ا�جانب كلمة السر في النتائج وعقبة 
في صناعة الالعب الوطني 
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» رابطة الالعبين« تنظم بطولة شاطئية 
في العقبة 

 »ا)مانة« بطالً لخماسي كرة اتحاد الشركات 

 تواصل بطولة الفرذخ الكروية 

 »زين« تقيم بطولتها الكروية في معان 






  
     

     
    
  

  




   
      
 
     





 



 

      
      


      

 
  

    


    
     
  




      


   












      



     
       












     
     
     
    
     
     













    




    

   
     
  



    
    

    
     


 



    
    
     


     
    
    



      
     


     

  
  



    
     
     

     
    

     
     
   


   

   







  
     

     
     





     
     

    


     

 





 انتصارات متوقعة للمتنافسين على لقب »طاولة ا)ولى« 

 اختتام بطولة نادي العراق بخماسي الكرة 
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 البرتغال تلحق بأوكرانيا.. ومنافسة ثالثية في المجموعة الرابعة 
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 تسيتسيباس إلى نهائي »الماسترز«

 على حساب فيدرر 

 مدينة صربية ترد الجميل لمورينيو 



    

    
    
      
     
      


      
      

    



 

      



     
      

       
     

     

    




 

     
      
  




       






       




     






     






     
      


     
      


      



     



   
     

     







      
     



 
       





     
  




      


       

      










     

    
   

   
   
    



    

   



   


    
    
    

    
    
    

 

    
    

     
     
    
    





    




     

    

 
    

     
   





   
 
   
 
    
    




   


     



    
    






    
     
    






    
    




   
    





   
   
   



   
    



     

    





    



 









    
   




  











 الجزائر ضيف* على بوتسوانا.. والبدري يسعى 
للتعويض في جزر القمر 

 دوري السلة ا6ميركي يسجل أرقام* كاسحة 


    
   
    
    
    

     
    
 


     
    
   







  
  
     



     
   

    

     
   


      
    


    

     
     





     
     
     

  

     
    


    

   












    
     
    

     

 
     
     
   




  
  
     


  "   
     

  "  "
     
    
    

"
    
 
     
    

 


    
    
     





   
   
     


   
   





    
    
     
    



    
    

     


     




   















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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

 



      

         



        
      
       


       

         




        

      
  

 
      
       
       



         
        
        










         
      




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







       


      
      
      

 

       
     
      

 
      
     
        




  


       

     


      

     



       
       



      



      

 

      


 
      
        

 




         
       


 


 
        
  



         
       
         


        








         




   
         


      

       
       




         
 


      
       





m n a 3 4 8 @ g m a i l  c o m

 
   
       
       
      

   




        


       
      
  
          


         
       
    

 
      




     
  


        
       
        
        
     



        
 
 


      

      
     
         
      

 

 




A h m a d  h @ y u  e d u  j o









        
 



      


         
  


 
    



 
       


      
    











         

 


          
 


        
      
        
        



  
   


       
         



        
        
















e c o n @ j p f . c o m . j o





















































الوضع االقتصادي فاقم فجوة الثقة
بين المواطن والحكومات



إلغاء ودمج هيئات مستقّلة وتنظيمية
بالقطاعات المختلفة

»الجيولوجيين« تتهم »الطاقة« بتهميش 
دورها بمشروع المحميات

الطباع: تعزيز االتفاقيات التجارية
بين ا=ردن ومصر
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 اقتصاديون: تخفيض الضرائب وفوائد 
اDقراض النقطة المفصلية للتحفيز 
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 اقتصاديون: تخفيض الضرائب وفوائد االقراض 
النقطة المفصلية للتحفيز 

 صندوق الضمان يشارك في جولة ترويجية في السعودية 
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 العقبة ا/كثر استهالكا للمالبس
وا/حذية في المملكة 



الطباع: تعزيز اAتفاقيات التجارية بين ا/ردن ومصر
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الوضع االقتصادي فاقم فجوة الثقة بين المواطن والحكومات
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 منتدى أعمال أردني كويتي.. اليوم 

 صندوق الطاقة يعلن عن أنظمة شمسية مدعومة   
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في المملكة في ٩ شهور 
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 المؤشر يتراجع ٠٫٢٢٪ والقطاع المالي المرتفع الوحيد 
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 البورصة تواصل االنخفاض وضعف بالتداول 
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»الجيولوجيين« تتهم »الطاقة« بتهميش دورها بمشروع المحميات

 ٢٤١٤ رخصة وتصريح( لقطاع التعدين خالل ٢٠١٨ 

 افتتاح مكاتب »بيجو« في عمّان 
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إعالن الحزمة التحفيزية الحكومية 

الثانية.. اليوم 




     
     

    



     

     
    

    



      

   



     


   
     
     

   
   



   
    
    
   







   






 حداد رئيس( لديوان المحاسبة 

 مذكرة تعاون بين هيئة االستثمار
والبنك اFوروبي 

 هونغ كونغ تخفض توقعاتها للنمو االقتصادي 

 نمو متواضع القتصاد منطقة اليورو 
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 أمسية تستذكر صاحب احزان الصحراوية 

 ندوة »الرواد الكبار« تعاين »دور الفن في قبول ا�خر« 













      


 


      
      

      



 
    





     
      


     
     


       


      

    
 
    
      


      



     




     

       

        

      


       
     
      
      

 
    
       
  
   
     
 

      


   

  
     
    
     




      
     
      


     
       
       
     
       


    
      
       


      
     
      


     


   
    


       





   
   

      



    
       

       

   


      
       
     







      




     

      
     




      
      
      

      


      


     






       
       
    
      
     


      
     







     
       
      





       



    
         
     



        


        




     
        


  

       





        


      



       














        
       


      
        
      


      
       


         
         
         
        



         



        
 










       
       




       


       
      
           
      
      


       
        





      








        
       



        





       




        
        

       
 
       






 فيلم »ماليفسنت«: سيدة الشر.. مغامرات خيالية 
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الصين: استدعاء آالف سيارات المرسيدس 
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