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الضمان: سلف للمتقاعدين بنظام المرابحة



إطالق »رؤية عمان« لالستثمار والتطوير
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الملك: نقف مع العراق في مسيرة 
االستقرار والبناء








      



      
       
    
      
      



      




     










»النواب« يبحث منع استيراد الغاز 
ا7سرائيلي.. اليوم


الحكومة ترغب بإحياء المؤسسة الطبية العالجية
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رسالة ملكية لبرهم وعبد المهدي تؤكد على حماية السيادة العراقية


    
     




    
    










     

    



    
    
    
    







     

    


    

    
    
    



     

  


    
 


     


   





    




 
     
     
     


     
 
 
    
     





   


 



     
    


     


    







    
 

      

  
      


    







     

    
 


    
       
     
 


    

 

  
    
    
   




      
     







      


     
 

      
   


 
      

     

   


    

    





 

   
    




     
   
      
 

 
 
    
   

 
    
   


     
     
   

     
 
 

 
    
     


  
   
 
 
 


  

    
    




 



الرحاحلة: وجود رواتب تقاعدية متدنية لم يعد مقبوال 


    
 

    

 

    

      
    
 

     
    
      
    
    
     


     

     

    


    

  


    
     
     

  
    


    


    

  
    
    
   
   
    
     
     





»ا6دارية« تلغي قرار4 للضمان بشمول عامل في شركة خاصة
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 وزير الصحة: تسريع تسجيل الدواء 
لتلبية االحتياجات والتصدير 





 رغبة حكومية جادة باحياء »المؤسسة الطبية العالجية« 
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» ا�عيان« يناقش الموازنة ا�ربعاء 

» النواب« يبحث مقترح بقانون لمنع استيراد 
الغاز من اسرائيل.. اليوم 

   ضبط ٣١٥ طفال متسوال غير أردني 
العام الماضي 
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 تعيين ٨٠٠ معلمة رياض أطفال.. العام المقبل 
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   خبراء يوصون بمركز لمعالجة إدمان ا�حداث  


    
    

     




    
    


     
     
    
      
    

    

    
  


    



     


 




    
     

    
    
    



     

     

      

  


    


   
    


    

      




     




    
    
     

     



     
 


     
     






 رغم المنع.. التدخين ينتشر بين االطفال 
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 إكتشاف ١٢٥ نفقا عمالقا في البادية الشمالية 

 الوكالة ا&ميركية تعيد تأهيل بركة عبين 
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الروابدة: إربد تحتاج لدعم حكومي ينصفها تنموي�

» مجلس الكرك«: خفض الموازنة ضربة قاصمة لالمركزية 

 بلدية ماحص تطالب بتأهيل مناطق التعدين
>قامة مشاريع تنموية 



     

    

     



    
     

   
     




     

    
    




      
      

     

    


      

      
     

     
      
     


     

   
     



     
     
      
     
    



   




     

     

      


    


    
     

   
    







      
  


    

     




  

    

     
    

    







    

     

    
   

   



     


    

   

     
    
   
     




  


     
    

     

     


     

     
      
   


    
    

    

    

    




     
     


    
    
 
    
    
     
      

    


 




  
      
     



$


     

     



     


     
     


     
    




   
      

    
     

      
      


   
     




     

      

     


     


   
      

  
     
      

      
    


     

     



    
    




      


      
  



      


     
    

    



 ٩ شركات تستغل »البوزالن« في البادية 
الشمالية دون عائد تنموي 

 التنسيب بشراء خدمات مستشار لبلدية المفرق 

 غوشة نائب� لرئيس هيئة المؤسسات 
االستشارية العربية 
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 منخفض محمل با�مطار 
والثلوج.. الثالثاء 




    


    
   










    












     
    
    

   
    


   

     

     

 





     





    



 مصدر أمني: ال إعادة لمتعاطي 
المخدرات بعد انتهاء محكوميته 

 السعدي : مطالب موظفي البلديات 
مصانة وقيد التنفيذ 




     

    

    


    
    
    
    
     
     
 




     



     
    





    
     

    





    
    


     


   


      
   
  


    




     
    
     





    
    
    






 اطالق شركة »رؤية عمّان« لالستثمار والتطوير 

 مكافحة الفقر الريفي شريان إنتاجي ل@سر والمتعطلين 
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» البالة« ا�قل جودة مالذ فقراء العقبة وسر أناقتهم 
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لبنان يدخل في الفوضى 




   




       


      
      



 
      

 




  

 
      







      

       



    



      


       
     



       





       


 
     

     

     







    
      
      






     

   

     


 

    
     
      





       



      
 

     

     


       
     
 
    
      



     





     
       


     
       

  




       





































  
       

       


       
      
       

     
       
       



 
        


 
        
 








      
       




      




 
    
        
         
      
      

 



       
 
       



 

        
 

 
      






 
     
      
       
       

      







مطالبات بدفع إجراءات حصانة نتانياهو في الكنيست
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موالون لحفتر يغلقون موانئ تصدير النفط شرق ليبيا
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هل ينجح مؤتمر برلين اليوم.. في ما فشل فيه لقاء موسكو؟












الصين تدعم بورما رغم ابادتها الجماعية للروهينغا
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a w s n a s a m @ 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 o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m






 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

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

   أردني يحول أكياس الشاي 
إلى »لوحات فنية« 






 




    
     
 
 


    
       
     







   
       


    

      
 




     




    
     


      



  
 
      


    

     







 


      
   


    
  



 


  








»كُبزتي« مشروع إنتاجي يوفر مخبوزات  صحية 




    
   

  

     

    
    


    

   
   




     
    

    
    
    
     
    



    



   
    
    
   
    
    
   
   

    
     

 




    


    
  

   
   


  
 
    
  

   

» الشباب« تحتفي بيوم الشجرة 
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مثقفون: إنجاح احتفالية إربد عاصمة للثقافة العربية »مسؤولية الجميع«
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اختتام مهرجان المسرح العربي في عّمان ِبأنفاٍس مغاربية
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 الفيصلي يعسكر بالعقبة.. ولوكاس يعود 

 الوحدات يختتم مبارياته في ا�مارات  
بفوز الفت



     
      
       

  
      
   

  
     
      

     
      

      
  


      

  
      
      
    



      

 



      
     
     





       










 ا0ردن وكوريا الجنوبية.. الطموح والخبرة 



     
     

       


     






      

    




 


     








       


     
     
     




    
 


      

       
     
     


      

     





       
 
     

  

      

     



     

     

      
     
      

  
   



     

       
      
     

  

  

  
     







 الوحدات وا0رثوذكسي.. بداية خضراء 
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 »الدرك« ُيحكم قبضته على ماراثون 
ا�قصر الدولي 

 »التايكواندو« يواصل تدريباته المشتركة 

 شباب العقبة يعزز صفوفه بـ البالونة 

 الرمثا يستأنف معسكره التدريبي 



   




     

      
     
      



     



      
     


       
     







      
     

      





    
    
    
    


      

     
     
     




     
     




     

      
     

     
     




  






 

     
     

      
    

       
     

     
      
    
     

    



      
  


  

     


     



      
    
      





 قرعة وموعد جديدين لبطولة التجمع وفق آلية عادلة 

 اختتام دورة التدريب اCسيوية للمستوى الثاني للكرة 

 العرموطي بطلة فئتها في »فروسية الشراع« 
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 نادي ا�مير علي/ عمان بطالً لـ »كرة الصم« 

 منافسات قوية في افتتاح دوري الرجبي 
لفئة ١٥ العب( 



      


      


   

   
 


      
     
    

     










    
     
     



     
     
     


      

  
     




     




     
     



 العربي يشارك السلط صدارة دوري ا�ولى لكرة اليد 






    



    

    
    


 
 

     
 


   

   

    



     

    

    

   

     
    


    


    

   
 


    
    


  


    

  

     





   



    





    

   
    

    


  

    



  

    

   
    

   


   
 

   
  

   


    
   


  
   
    


    
    
    
   
    

   



 استقالة جماعية لالتحاد العراقي لكرة القدم 

 تأجيل مهرجان »قلعة السلط« للفروسية 



 فوزان وخسارة لـ أبو تايه في بطولة فيتنام 
بـ البلياردو الفرنسي 
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 كاسيميرو يقود ريال مدريد إلى الفوز.. ومانشستر سيتي يكتفي بالتعادل 
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 »ا�سيوي« ُيلزم ا�ندية ا�يرانية باللعب 
على أرض محايدة 

 تعليق مباريات الدوري القبرصي 




 



       
     





  

       

     



 

       




       





    
      
      

   


     
     



       


  

      
    
      



   



      

 


 تورونتو يُعادل رقمه.. وأتالنتا يُنهي ٢٣ عام- من االنتظار 




      
       
      







     


       

      






     
      
     
     
      
 
      
       
       




     


      




   
   
     
      
      




     

   



       




    
     

    



     
     

      




     


      
 


      

     
     




      
    

      


       


       







      
       






      


    
      


 
    







 الكبار أمام اختبار ا�داء »المذهل« للشباب 

 السد يتوج بكأس قطر 



 
  

      




      



       
 


      


      
       
       

 



      

  













 

أيمن المجالي




راكان السعايدة
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 ١٠٫٩٨ مليار دينار موجودات صندوق 

الضمان بنهاية ٢٠١٩ 





   


    
    
  
   






 
    
    
     
 
    
    

   


    
   




   

   

  





» المخابز«: تخفيض سعر الطحين
يضمن استمرارية القطاع 
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 الحموري: االقتصاد الوطني ينمو
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 »ا�راضي« تنافس عالمي� بمسابقة تسجيل 
الملكية  العقارية 
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»المخابز«: تخفيض سعر الطحين يضمن استمرارية القطاع
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 اندماج ٢٤ شركة فردية لنقل الركاب 

 جدل حول مشاركة ا�ردن في منتدى غاز المتوسط 
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 ١٫٥٢ مليار دينار احتياطيات »المركزي« 
من الذهب 
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 الحموري: االقتصاد الوطني ينمو 
رغم التحديات ا�قليمية 

 تركيا بالمرتبة الثانية في االستثمارات بأثيوبيا 
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 »إنتاج« تطلع شركات على ميزات برنامج 
لدعم التصدير 

 خبير دولي يشيد بدور ا3ردن في نشر 
حلول الطاقة المتجددة 

 االستهالكية المدنية تنظم ورشة عمل 
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» صناعة الزرقاء«: تخفيف العبء الضريبي يدعم الصناعة الوطنية 

 � »صناعة عمان«: تفعيل حماية الملكية الفكرية ينعكس إيجاب
على االقتصاد الوطني 
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 واشنطن تستبدل الغاز بالطاقة المتجددة 
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 غوغل تصل إلى تريليون دوالر 
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 المشكالت االجتماعية ظاهرة طبيعية أم تصدع اجتماعي 
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االمتناع عن ا�كل ليًال..ما فائدة ذلك للجسم؟
    

    






    
      

    



    

   


     
     
   

 
 
       
   

 
   


   


      

    
     


   
     



       
  


    
  

   




بكتيريا ا�معاء وتأثيرها على فقدان الوزن
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فيروس صيني غامض: تجاوز عدد المصابين ا�رقام المعلنة رسمي�

     
    


 





     
     



 
   
   

    


   


    
     

  
 



 


   
    

    



   
    
    
    

      
   




   

     



 


   


  
     

   





     
    
     
    


     






  

 




 




    

    


     
     

    
    


   
      
   
     





    










 
   



 






     




     
   

     







أول عدسات الصقة ذكية حقيقية تقرأ الرسائل بطرفة عين
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دراسة صادمة .. 
قطتك قد تلتهم 

جسدك بعد موتك!
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العثور على غبار نجوم تعود إلى ٧ مليارات سنة

المجوهرات الملكية الفرنسية في حّلة جديدة في »اللوفر«

      
 






     


     
 
     


     
    






     
 
 




     




     

   







      



    
     




     






      
       


  
 
    


    

 
    


      

     
     
      

   
 
 


      
     

   


    
       
 
     
        
      

  
   
      
       
   
      
    
    


 

     



       

    


    








    
    



Otterbein

   Siluarian  
   Parioscorpiovenator




رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري يتناول القهوة في الفضاء
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 الصين وبورما توقعان اتفاقيات اقتصادية   



 
    




 





    


       
     
    
    
    


 

 
     


 
 
    



     


    


 

    


    

     

      

     



     

    








     
    
  
    



     
     
 



         


 –

     
      
     
 


        
       




   
    


   

       

 
      

 
       


 

       


       
     




     
 –      

       



       

        


      


   
      

        

       
       




    
       
      

         
       









      
 
     
      


        

         

          
  


     
     






 
 
 
       
        
 

          
  

         
  
 
        
 

         

        
       
       
 
 

             




 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o



















      
–     
      – 
    


      
   
       
      




     
    



   

    






     

      


    


 
    
     

     






      


     
    
       
 
 


  





    
   
     




  



     



     





 




        
    
          

        

 



  
    

           
           
           
        
     
     
      

             •



         
      
    
         
      
     
      

    
      
   

         
      
     






	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL5
	LOCAL6
	LOCAL8
	INTER16
	INTER17
	OP18
	SHABAB19
	ART22
	Sport23
	Sport24
	Sport25
	Sport26
	Sport27
	BACK1
	COVER2
	ECON30
	ECON31
	ECON32
	ECON33
	AB34
	AB35
	AB36
	AB37
	AB38
	BACK2

