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الملك: يجب وقف االنتهاكات ا	سرائيلية























تحرك لبلورة موقف مساند للمقدسيين
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الملك: بناء خارطة 
طريق للعامين 

القادمين










 الهالل ا1حمر ا1ردني..
٧٤ عام6 في خدمة ا	نسانية 
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 الملك يدين االنتهاكات ا�سرائيلية التصعيدية
في »ا�قصى« 

























» الخارجية«: التحركات متواصلة لوقف االنتهاكات 
في القدس 


    


   
    


     
     


    
   
    


    
    

    


    
    
    


     
      


     
     
   
   


    

     
    







    
    


     
     
    



  

    

    

    
     



    


    

     

    
     


    



     


 





    
     
     




    
    

    


     





     



    





    
     




   







  
    


    
     
     


   

  

   
    



     

    
     
  
     
   
   

     




    



  

    
    

   


  



    
  
    
    
   
     


     



 جلسة طارئة لـ»البرلمان العربي« بطلب أردني 
لبلورة موقف مساند للمقدسيين 




 الصفدي يؤكد أهمية بلورة تحرك دولي 

فاعل لحماية القدس ومقدساتها 


 لجنة فلسطين في ا�عيان: ال يمكن تحقيق 
السالم في ظل االحتالل الغريب والبغيض 






   



  





 
   



  



  
   


   

  
   



   


   

   

   

  



  

   

  

  



   
   

  








  






  
   

 


   

   

 
   
  










 



    


  

  


  


   







    
   
  






  


  
  
  



   

   
   
  


    
   
  
   
   

   
    


   
 
  

  





 
   
   
   


   

   



  

  







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





 الملك: بناء خارطة طريق للعامين القادمين لتجاوز المعيقات 


    

     



 
      
   
     

     
    
    


    
     


      
      


     


    
     
    
     

     
   



 إقرار نظام ترخيص شركات الصرافة وآخر 
معدل لـ »صندوق االئتمان العسكري« 


   

    


  
 
 

   




    




    
 
   


    
 



 الحنيطي: القوات المسلحة مستعدة للتعامل مع التحديات كافة 
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 الفايز: حوارات التشريعات السياسية مبادرة ذاتية 


      
 


 

    

   
     


  
    
 
 





   
    
 

   
   

    
  

 
 


   
   
 

     
  
   


     


      

 
      
 
    


  
 

    






 

 

   

   
     

   
 
    
      
    

 

   
 
   
     

 








    
 

 

    

   

  


 

    
 

   
 
 
 


  
   
     
    
   

     


 
   
    


  
  





 

 

  


 


 
    

 

   
 

  
     
    
 
    
    
  
    


 

    
   
   
    

  
 

   
    
 

      
 

   
     
     
    

   

 »الصحفيين« تستنكر تصاعد اعتداءات 
االحتالل على الزمالء في فلسطين 



  

 

   
   
 


 





   



 


  
     

 

  


   




  
    





   


   



  
 








 











   

  
    
  



 


  
 

 



   

 









    
     
      

   

     
     
     
       

    
     
 
        
 

     

 
       
     
   
      

   
     


   
      


 


 ارتفاع وفيات مستشفى السلط لـ »٨«.. 

واالستماع لشهادة ممرَضين 

 ملفات فساد إلى القضاء في مقدمتها 
شركة فندق الشام باالس 

 تشكيل هيئة ثالثة متخصصة بقضايا 
الفساد في محكمة الجنايات الصغرى 
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 تقليص ساعات الحظر الليلي اعتبار	 من العيد 


       
         

       
      
        
       

        
        
 
       
        

       


 
         

   
      


      
          
  
       
 
 
       

   

 »الصحة«: مؤشرات الوضع الوبائي بانخفاض مستمر 
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 الهالل ا1حمر ا1ردني.. ٧٤ عام, في خدمة ا(نسانية 
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 السفيرة ا�وروبية: عالقتنا باالردن قوية وأولويتنا 
تعزيز الشراكة 




    

     

     


     
     



 

     


     



    
     

 
   

    
    
   
     
   


   
     
    

     
     
   
     


   
  
 
  



   

   
  
    


    
       

   

     
  
     






  
     
     
  
      
     
    

     
    





    
 
      

  



   

    

      

    


    

    
   

    
    

    
     

    






      

    

   


     
  
   
   
    



      


   


 
    
    
    
     


      
     
     
  
    

   


     
    
    
 
      



 



    

      

 


    





    
    


      
       


     
    

      

    

 






     




    

 


 

   

 


      
    
 


     


     
     
     




     


     
     
 

    
     
      
 
 


   

 
 



   
     
 
   

     


 
     



 وزير ا�وقاف يفتتح الملتقى الخيري 
في قضاء حوشا 

 
    
    

    
    
    


    


     
    

    

 

    
     


    
    

   
   
     
    

   


  
    
    


   





    
   

     
 

 

 تدشين مشروع كسوة العيد ليستهدف ٢٥٠٦ أسر 

 الحواتمة يؤكد ضرورة االرتقاء بمستوى 
العاملين في الميدان 

 ا�مانة تعلن دوام المسلخ والسوق المركزي 
خالل العيد 

 بحث التعاون في مجال اGنشاءات مع تونس 








       
 

    


     
    




   






      





 








      


      
 
  


      

      
  
      

    

     

     
      
       

     








      
     

    
     



 
     

   
    
 






      
    




  
     






    

      


     
      

    
 


    
      
      
      
     






        






     

    

      



     
      






     
     


  


       
      





       



     
      


    


      
      

















   
  

–  



   
   
  
  

   





 







   
   
    
–   















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



 


 

       
   
  
 
 
        

  
        
         


        
         
   
  
 
    
       
  
       
          
 


  
 

           

 

 
   

      
       
         
            
  
 
        
 
  

  

        
 
  





       
       


     

      
 



   



       
        
       

      


#
       
         
      



  
       

         
      
       
         


          




        





     



          







f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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T a r e e f j o @ y a h o o  C o m e


       


         
       
       
    



       





         
      
       

       

      

 

       
     



       
   









        
      


        
      

       
      
       
       


  

       
        
        
     

    

        
       
      
      
      
      

   
     
       
       
      
         
        


        
       


       
     
       
      
       
      
       




M o h a m m a d  b a r a k a t  t @ y a h o o  c o
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a  a l t a h e r @ y o u t h j o  c o m
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مستشفيات تونس تفتقر ل�كسيجين



تحذيرات من اقتحام جماعي ل�قصى
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 ذات صباح.. 

         

D r  a m e r  a w a r t a n i @ g m a i l  c o m

        
        
      
      
      

     
       
        
     
     
       



   
      
         
      
      
        

 
 
  
        
       
 
      

 
        
        
        
       
     
      
      

     
        
        
       
 
      
       
 
        
 

      
   
       
      
     
      
     
        
 
      

     
     
 
 
     
 
       
    
 
       

     
     
 

      
      
        
        
   
   
       
       
     
      

        
   
       
     
 
      
     
      
        
   

 
 
       

        

       
     

       
     
 
        
 
 



 نصائح غذائية لمرضى االرتداد المريئي 
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 علماء يكتشفون عالقة بين أمراض خطيرة 
ونوع فصيلة الدم 
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 متطوعو »كلنا ا�ردن« يكثفون نشاطاتهم برمضان 
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» تحفيز« تنفذ حملة تطوعية رمضانية ناجحة 
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 »العليا للعمل التطوعي« تعقد أول اجتماعاتها 
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 ساري ا�سعد: الفن والثقافة هما القوة الناعمة للتغيير 

» شعرية النص الموازي«.. غوص نقدي يتوارى خلف الكلمات 



        








   
      


       


    
     
      

  




      



 





 
    




      




     
      









   

      
 


     

      
     
       
      











       






 

   
    



 
      
 


      

   

      
  

       
       
      
     

      

      

    

 



    
       


      
      
"      
  
  


     
      

    
" 




       
     

       



       
 
 


   
       
     
      
     
  
      

    "
       
  




    


      
     

 
    

  
    
    

      
     
    
     

    




    
      

  

    





        

 
  

 


  

    
  

  
     

 
 




 

  
  

  
 
 

   
   

  

   




 

  
 

 
   

 
 



 
  

 


 


 
 
  

 

  
 

  
 

  
 



 
 

  
  

   
 

  
 

 
  

 


 

 ~
  

  

  
  

 

 
  

 
   

 
 

 
  

  


 في القدس.. 
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عماد عبدالرحمن
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 ٢٨١٨ شكوى ترد لـ»تنظيم 
االتصاالت« منذ مطلع العام 
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 تفاوت با*سواق بخصوص حركة الشراء للعيد 


     
     
     



       
     
  

    
     





       

     
     



 لجنة العمل في ا*عيان تبحث ضرورة 
فتح القطاعات االقتصادية 

 ٨٠٪ من ا*ردنيين يفضلون الهاتف 
لطلب الغاز المنزلي 
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 ٢٨١٨ شكوى ترد لـ»تنظيم 
االتصاالت« منذ مطلع العام 

 ٨٠٪ من ا&ردنيين يفضلون 
الهاتف لطلب الغاز المنزلي 

 اتفاقية بين الحسين التقنية ومجلس 
أميركا الشمالية لممارسي الطاقة 
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Excellent for Energy 
 Consultancy
   
   

    
 NABCEP MENA 
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 تفاوت با&سواق بخصوص حركة الشراء للعيد 

 لجنة العمل في »ا&عيان« تبحث ضرورة فتح القطاعات االقتصادية 

 ٩ر٥٣٪ ارتفاع مساحة ا&بنية المرخصة  بالربع ا&ول 
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 ارتفاع المؤشر العام ١٫٤٥٪ خالل ا�سبوع الماضي 




     
     
      
       
      

 
    
    
      
       
     

     
      
       
     
      
     

 


      


       
     
     

 

     
   
     
     
   

 

     

      



     
      

      


      
      


      
     
     
      
      


      
 
     
      
      
       
       

  
 
      



       
 

     
       

  




     
       



     
       
      




      



 







      







       
       
       





     
     



      


   


    
     


     


     




     


     




      
     

    




 ٦٫٢ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٢٦٪ 



       

      
       
         

     



      
    
       
     
      
     



   



        








  

         
      
      



     




       


          
 
        






 تجارة ا�ردن تشيد بقرار استثناء بضائع سورية من حظر االستيراد 
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 ال تغييرات كبيرة منتظرة على تشكيلة »النشامى« 



 شباب العقبة يحقق أول انتصاراته بدوري 
المحترفين 





      
     

 
    
      
       
      

  
      
    
      

 
     

     
      

   

      
      
        

 


       


     

      


      

 
       

      
       
      

 
       
      
  
       
 

       
       

  

 
      
      






     
      
     

      
     
      
      
      

 

 
     
       

   
     
     
   

 
     
      
    
      
      
      

    









       


       

  
 







    
       

        



     
       



     





   



      



     
       



      
      









       
   



     
        


 
      





 

 »التلفزيون« لم يتلق طلب/ رسمي/ بشأن 
مباراة الفيصلي والجزيرة 

 الدوري النسوي للمحترفات لكرة القدم 
٢١ الجاري 





    



       


      

 



     
       
      









    
      

  
    
      
  
     





  


     


     
     




    

 
     


        

 





 نادي الحصن يتوج الفائزين بألقاب 
بطوالته الشطرنجية 
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 »التايكواندو« يعتمد قائمة التصفيات ا�ولمبية 

 اتحاد الريشة يبرمج بطوالته والمنتخبات 
تواصل تحضيراتها 

  




   
      

 


 
    





     
   

    
   
   
    
 

   
     

   






 


   


 






  


  

    
    
     

    





     

    

      






    

   


 

  
    
    





     


     
   







    

   


   

 



    







 


      
    

     
    
    







 ندوة حول العمل المهني لـ »شباب بصيرا« 







 
    

    
     
    







     


     




     


   
    







 

    
     
     
      

  
      
      
      
   

     
      
      

 
       

      


    

     
    
    

 
     


   


      
      




   
     
      
    
     

  
     
      

    
     


    
 
     


     


    

       
      
     
      

     
     
       
       
     


      



      
      
    

     


     

      
      
       
      





 توتر وقلق يخيم على »كالسيكو« ا�هلي والزمالك 



ألمانيا قد تخسر جوريتسكا في كأس 
أوروبا
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 وستبروك يتألق ويعزز حظوظ ويزاردز في »البالي اوف« 
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 إنتر يحتفل بأفضل طريقة .. بايرن ميونيخ يمضي بأرقامه القياسية 






 
      
     


       
  
          
      

     



      


 


     
     
      



      






   


       
     
      



     
      
      
      
      
     


      
      
    





       


      

     


         



      


       
      
       
     
     



      




       


      
        

      




 

      
  



      


   
   

  
      
     
     
      

  
      
     
     
     



      

  

 
     
    
      



  
     
      
     
      


       

     
       


      
    
      
       

    
      
      
      



      

     
      

  
       
      
    
      

 
    
      
       

      



 








      
    
      




      

     
     


    
      



     

     


    


    
      


   


      

















 




عماد عبدالرحمن
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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

جهاد الشرع
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