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الملك وأمير قطر يبحثان العالقات 
الثنائية في عمان.. ا�حد
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مطار القدس التاريخي إلى زوال



٤٠٠ ألف طلب لدى »الخدمة المدنية« 




  
   



   
   

 

      

   
    
  









    






   

   
    
  


   

    



    
   









   
   



   
   

  
    



   








الحكومة تفعل إجراءات الحجز 
التحفظي 
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 »النواب« يوافق على إخضاع »صناديق التأمينات« 
لرقابة البنك المركزي 




  
    


    

    
    



    
     
     
     

    



     


     


  

    


     




     

 


    
     
    
  
    
    




      
    



   

    
   


     
  
     



     

   
 
   
    
    



     



    



     







     



     


     
    

    


    





 
     


    
     
     













    
  
    

    
     



    
     
    

    

     
     


     
 


     
    
    



 »المرأة النيابية« تدعو لدعم صندوق 
المعونة الوطنية 

 »فلسطين النيابية« تلتقي أمين عمان 
ومدير مركز العودة 
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الشواربة: عمان تشهد ١٦ مشروع: نهضوي:.. وال كاميرات داخل اللوحات ا5لكترونية
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 مجلس الوزراء: تفعيل إجراءات الحجز التحفظي 
والموافقة على أسس معادالت التصنيع لمدخالت ا�نتاج 



 إلغاء ١٤ ألف طلب يشكلون ٣٫٥٪ من اجمالي مخزون 
»الخدمة المدنية« التراكمي 
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 السفير سعود آل ثاني: العالقات ا�ردنية القطرية تاريخية وتحظى 
برعاية من قبل قيادتي البلدين 
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 الصفدي يبحث مع مسؤولين هولنديين التعاون 
الثنائي وجهود حل ا"زمات ا�قليمية 

 وزير ا"شغال يؤكد حرص الوزارة على التعاون مع 
مجالس المحافظات 

 .. ويتفقد سير العمل بمشروعي مرج الحمام وتقاطع ا�رسال 




   


    

   
    
    
  
    



   
    
   
   

   

 

   



   


   



    
   
    


     


    

  

     

  



    

    




  
 
 


 
       
   
 
    

 
    

     

  
     

 
     
    


 

    
 
     

    
   
 
    
    
  


 



 


  




   
    
 


     

   

  


    

    
    




   

    




     
 





 
     
    
     

     
  




     

    
     
    

     







 »الزراعة« ترفع حالة الطوارئ
لمكافحة الجراد الصحراوي 

 وزير الزراعة يطالب بإعطاء المنتجات 
ا"ردنية أولوية الدخول لKسواق الفرنسية 

 زراعة الرويشد تشغل بئر (٢) في اللواء 
لسقاية المواشي 

إعفاء أبناء مصابي القوات المسلحة 
وصندوق المعونة من رسوم »التوجيهي«

 Tالزامي Tالمهندسين« تعتمد برنامج«
لحديثي التخرج للعمل بمجال ا�شراف




    




     
    
    
      


  

   

 







 
      

    



      




   
   
   
  
  





    
    
      


  
     

    



    
     


 





  
    
     

  



     
     


    
  

      

    
     
      
     

  

      


     

 
      
   
 
     
     

    


    

   

  



     

     
    






    


     










     

    


    




  



  

    



      
    
     
    

     





    
  

    
    







 نهج جديد لبلدية مؤتة يقوم على التشاركية
في تحديد ا"ولويات 
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   مطالب باالرتقاء بخدمات المزارات الدينية 
في الكرك 

 القرية القديمة في بصيرا تعاني التلوث والهدم 



     





 

    
     
   
     

    



     


   
    

     

    
    
      

   
      
    

     

  
    

      
      

     



    
     




    



     

    
    
  
     
     
    
   


     
    
     

 



     
 
     





      
     

     


     

    

     
    
  




      
 
      


    
     
     
     



 

 

     
     



     
   




    
      
   
      


      
     
     
    



    

     


     


     


   


      
     

      
     
 











       


        
       



       



     



        

        


         
      
         


      

       



       











        
        


         
        
       
  

        


        
        



 فاعليات شعبية ورسمية تواصل احتفاالتها بيوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين 
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 قانون االستثمار في البترا يتطرق للملكيات الخاصة 
وليس للموقع ا�ثري 

 وادي الطواحين معلم سياحي يفتقر لالهتمام 



   

    


    
    

 
    
    
     
    

 
    


     
    
   
     
    
      




    



    

    

 
    

     
    

     




    
 

    




    
     

     

 
    

 
    




     







     


     
 

 

    
    
     
    
    
  

   

    
     
  
  
    
    
     

    
     

    
    

    
    

   
    

    


   
      
    

  



   



     
     

 

     


     

     
    

 

   
    

   

   

 
     

     

    

  

» تربوية ا�عيان« توصي بتطوير التعليم 
التقني والمهني في المملكة 

 أمين عام التربية يرعى احتفاًال باليوم 
العالمي للغة العربية 

 ٨ اصابات بانهيار سقف منزل
في ا�غوار الشمالية 

 إنقاذ ٤ أشخاص علقوا على قمة جبل
 في العقبة 

 قعوار: ٥٩ ألف سائح بريطاني زاروا 
المملكة في عام 

 

     
    


    



   
     


   


    





     
     



    




    


   
   


     
     
     





     
    



     
      
   

     


     
    


    
    


    




     
      
      
    

    



    
     
     

      



     











     






     



     


     

     
      
 





     

    

       


     
    
    

     
    
    
   



     
     





    


    
   





    



    

     


     


 

   

     
     









 




    
    
     
    
     
    

     
    
     


    


     
     

    
    
   




    

     

     
     



    


     

     
 

 


     
    
    
     
       
    
    
     



    

    



    

     
     
    

    




    

    
    
     
    
    

   


     
     



























 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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   مهندسان يؤسسان مشروع لحرفة الخط العربي 




       
     
     



     
     



   
     





   

 


       




 


     


 
 




     
       




     




       



       
   


 

 


      

     

    




     
     


      










     
     


     




» شرشف السعادة« يخفف 
معاناة ا&طفال المرضى 
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BACB




» اليرموك« تهدي مدارس بالرمثا آالف الكتب 
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d r f a o u r i @ y a h o o  c o m




      

       

         
      
     
     
       
         





        
     
        


      



        
      
     


 
      

    

 
      


     
    
        



       
     
      
       




        
         
        
      
      
        


         
         
        
       
        
         



        
      
        


          



   

        
         
        

         


       

         


        
        
         

         




A h m a d  h @ y u






   



        
        

   
      
       


      
        
      
   

         

   





    
      
        
        




          
         

         
   

        


       
        
          
 
       









       
       
        
    
        
     
         


      


        




       



         


       
 
     



        






      

      



       
         
      



       



          
        


        






       
  
         




         
       









          
       



        



       

 
         
       





      


        
     
        
        
   






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




       

       
      
       

      
       
     


       

 
       
        
   
      
         
      
      

     



       

       


  



        
         
        
 

       




        
        
     
       

      




l a i t h @ l a w y e r  c o m
                                 




        

      
     
        



         
         
       
      
     


     
       
       
       



       
      
      


        
      
  
        
       
       

      
       

      
      
       

        

         
       
       


       

 


S a d  d a m e s r 8 3 @ y a h o o  c o m
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» حارس الذاكرة« في دارة الفنون.. حكاية عشق ا�جيال 

 »كيس الراعي« للغزوي.. اشتباك الثقافي والجمالي بالمعرفي 
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  Underwater  
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مطار القدس التاريخي إلى زوال..
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»الرئيس المتهم« يقترب من القضبان..
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موجة نزوح غير مسبوقة 
والجيش السوري يواصل تقدمه

      

      


      
      
      


      
      




 












       
   


       
      


      







   
     
      




 


       
       

       
     
 



       
     




      
      
       
       


      

     





      



      
 
      



 
  




      

       



    
      









          
       
         


        

     




          




      

      
      
       



        
       


    
        
 
     


      

      


        
         


        
     
      



    

       





      





        



        

  


      















 





 


 


  











 

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
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 الضباب الدخاني ينتشر في أجواء آسيا 
فيما تخنق المواقد سكانها 









         
       





        
        






        
 

        



        
         




        


        
       

   





  
         



       
    

      



       
       
        


 

         


        
       
   





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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» المواد الغذائية«: ال تراجع �سعار السلع 
المشمولة بتخفيض »الضريبة« 
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الحكومة تعتمد التوقيع االلكتروني قريب"
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كريشان: الزيارة الملكية لـ »معان التنموية« 
حافز الستقطاب استثمارات نوعية

 

إطالق المرحلة الثالثة من مشاريع المحفظة 
اAقراضية للمتقاعدين العسكريين
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تجارة عمان تدعم وكاالت توزيع الغاز 

 الرواجبة: الحزمة الخامسة تدعم 
بيئة االعمال واالستثمار بالمملكة 

 إطالق أعمال مؤتمر 
الفنيين ا1ول السبت 



  




    
     

     
       


      
    

      
     



 

    
      


     

      
    



 
     

    


      






    


    


     
     
  

     






     

     
    



    

      
      
   




     




     
    

    

    




    

    
    



     
      

     


     
    
    
     
     






      
     


    


     
    




      

  
    



  
     


 

     
     












    



 الحكومة تعتمد التوقيع االلكتروني قريبا ً 

» الطاقة النيابية« تبحث ملف باخرة الغاز المستأجرة 

الجمارك ا1ردنية تطلق خدمة االستفسار عن منع السفر
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 مؤشر بورصة عمان يعود لالرتفاع 














   
        

        





 
        
         




 
        
       
        
         




       
       
    

       
        



         
        
 


      



 




       

       
       

       

         



 ارتفاع التضخم الشهر الماضي إلى ٦٨ر١٪ 



     
      


  
      

     

    
     
    



      
     
    
       


   
    
    

     
     
   
   



مبادرة »العمل - وجورامكو« لصيانة الطائرات 
تحفيز بحاجة للدعم 

 ا?ردن وا<مارات يبحثان زيادة التجارة البينية واالستثمار 

  

     

 

    





  
    
     
 


       

    
     


 
      







    
 

 


 

   
   
    




     
     





     

     
    
   


     
   
     

      


     




    
    

     





   

     

     
     

    



     



    

     



    
    


       
     









    

   



   

    
    
 


  



    


     


 
   








    














   
    



مشاركة أردنية واسعة بمعرض »غولف فود«
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»المواد الغذائية«: ال تراجع �سعار السلع المشمولة بتخفيض »الضريبة«



 إطالق المرحلة الثالثة من مشاريع المحفظة 
االقراضية للمتقاعدين  العسكريين 
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إضرابات وتظاهرات ضد إصالح أنظمة التقاعد في اليونان

االتحاد ا/وروبي يعيد بنما إلى قائمة الجّنات الضريبية
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 أندية المحترفين تراجع أوضاعها قبل الدوري 
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 اللحام يدرس الخطوة المقبلة.. والعكش يخطف ا�نظار 



 »كرة الطرة« يضم عماد حداد 

 الحزام ا�سود في الجوجيتسو »القبج« وللمومني 




      





        
     
      
    







     


     
     
     
       






    
      
       

  
      
     







 



 »الكراتيه ا�ردنية«.. طموحات العودة 
قبل فوات ا�وان 
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 مرضى التليف الكيسي.. بين آهات ا�لم وا�مل في العالج 
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 شباب الحسين بصدارة »طائرة الشباب« والبقعة يُحقق فوزه ا�ول 
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 مشاركة واسعة في سباق الدفع الرباعي ا�ول 
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