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» الرئاسة« و»النزاهة«: ال صحة لخبر الحجز 
على أموال النائب الخوالدة 

 مخالفة ١٢ محطة وقود لم توفر مادة الكاز 



      
     
     
 


    
       


 
    
    
        

     
 
 
   

 
     

    
    



    
 

   

 





    
    





    


   
 

    

  


  
   
   
   
   





   
     

 














































      
      
  

      



     
      



       
    
     
        












  
  
  










   








 حرمان ١٥٠ طالب1 من »شتوية التوجيهي« 
بسبب الغش 



   





     





    






   
    

    




  







اDردن يدين نصب إسرائيل أعمدة خشبية 
وهياكل معدنية قرب حائط البراق



     
     


   


        
     
       


     
      
      
      

      




     


      

  
    






 الصفدي: التزامنا ثابت تجاه 
اDشقاء رغم ظروفنا االقتصادية 

الصعبة وشح الدعم  لالجئين
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 الملقي: االستقالل التام ال يتحقق 
إال باالعتماد على الذات 





     
   
   

   




   

   



    


    
  



    


   

    


    
   





  
    


    
   
    
  


   




    
  



    
  





  


   



    




   

   

     

   






   
   
    
  

   
   



   




  
  
   
   





  
   





 تعثر ٢٠ مشروع� تربوي� بالمفرق بسبب 
تفاوت الكلف المالية 

 انهيار جدار مدرسة على منزل 
في عنجرة 

 انجاز ٩٥٪ من مشروع تطوير 
مغارة برقش بالكورة 



   

    
   


   


   
    
   
    
    
   



   
  
   




    
    


    


    

   







   

   

   

   










   




   
  



   
   
  


    
    








    
 
   
   







    
    



   
   







   
    









 حزبيون: العفو العام يخدم التصالح المجتمعي 


    
    
   

     

  


     
   

     
   
    



 
    
    


    



  
    
 



     
    
     

    


    
     


 



    
     

    
   
 

 




     



     

    


   
    

   


    
  
       
     
     
   

 

      


    
 

    
   

    
     
 
      

    
   

     
    


 
    


  



    

   

  

     
    
    

     

 
   

      

  



     


      
      
      


     
   

    



    



    
    
      
    
    

    
    


   
  
     

 

 معالجة ٩٣ مالحظة لسقوط أشجار في عمان 

 محافظ المفرق: العثور على قطيع أغنام 
مفقود في الرويشد 

   نقص الكوادر واالليات يعيق عمل أشغال 
البترا 
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 وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز ومأسسة آليات التعاون االقتصادي العربي 





         

    
     
    
      




    

     
     



      
       

 


     



     
     
     



     
    
    




      

      
      
     
 
     


         
 
      

      


      


        
      
       



     
     



       

       
     




     
      
      


      

    
     
     


   
      



      





       
      



       
     

   

    
 
     






      
      




      
   
     


      

  


   

 





      
      

      
        




        
       

      


       
 
      


      



     


       
      
     





       


     
    

      


   


    







 الكنيسة ا-رثوذكسية تحيي عيد الغطاس 
بالمغطس 




      
     
    
  
    


      
    
       


      
      
     
   
      


    
       

      
    



     

 

      
      


     






الصفدي  يبحث عالقات التعاون مع العراق ولبنان 
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 مطالب بمعالجة مشكالت المدينة 
الحرفية في لواء القصر 




    

    
    
     

   
      

     
     
     


     

    
    

     
   
 
    
     

     

   

    



     


    
     

  

 
     


 
     
      

     


  
 

    
      
    
      

   

    

 

 أراضٍ زراعية تفتقر لشبكة طرق مؤهلة في بصيرا 

 مطالبات للحد من انتشار النفايات والجيف 
على مدخل بصيرا 




 
    

   


     


     
    


    

      
     

     



    


    


     

   
    



     













    
 
    



    


     
   


    
     



     
  

     

    





     

 
   
    





   

     
     

    

    




     
    
    
      

     





     

 
    
    
 


    

 



     
    

  
      





     
     




    

     
    

  
    

 
     
     
    




     
     

  


































































 مساع حبيسة االدراج القامة مصنع 
للبندوره في االغوار الجنوبية 






  
     
     
    



     

    
    
    
   
     
  
    


    

    

   
     
   


     
    
   

   
   

 
   
    

 


    
    

   
 

    
    
     
    

  

    

    

   


     
    
     


    
     
   

    

     

   

     

    


 الجئو الزعتري يعتمدون على »المولّدات« للتدفئة 
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ا#ردن يدين نصب إسرائيل أعمدة خشبية وهياكل معدنية قرب 
الحائط الغربي لـ »ا#قصى«



أنقرة تعارض أي وجود للنظام 
السوري في منبج
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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 مؤشر البورصة يتراجع ٨ نقاط في ٤ جلسات 


        
         


       






       




       
   


       
       


    




        
      
       
        
     
       
       
        



         
       
        
       
       

       



 الطاقة والمعادن تحرر مخالفات بحق ١٢ محطة 
وقود لم توفر مادة الكاز 

» ا7وروبي 6عادة ا6عمار« يستثمر بجنوب وشرق 
المتوسط ملياري يورو في ٢٠١٨ 
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   BMCI
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 فوربس: ا7ردن ٦٩ عالمي< على مؤشر 
أفضل الدول لممارسة ا7عمال في ٢٠١٩ 

 فاخوري ينضم لفريق مؤسسة 
التمويل الدولية في واشنطن 

 االردن يشارك بالقمة العربية 
التنموية االقتصادية االجتماعية 
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 فيتال: درسنا المنافس جيد�.. و»النشامى« جاهز لدور الـ ١٦ 
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 السلط يوقف ا�هلي ويستنشق عليل الصدارة بجدارة 

 القطب ُيتوج بلقبي الفردي والزوجي 
لـ »تنسية التجمع ا*سيوي« 




     
       
      






      



     



      








      
      



      








 فرق أهلي دبي والبشمركة وآشتي العراقيين
تؤكد مشاركتها 
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 الهمامي وشلباية وأبو جبلة ومرضي 
يوقعون للوحدات وإصابة صالح 



     
     


  
      
     


      

    




      
     
      




  
     

    
     


     
      
  


   
    
    
     
 







 شارابوفا تقصي فوزنياكي.. ونادال وفيدرر يعبران 



  


     
    



 
    

    

      
    


    
    
    
     
    








    

  
     



     

    




   

    
   




    
   



    



  
   




    
     





    



    


 






     
   

    
    





 فتحي والبالونة ..جديد كرة العقبة 

 ١٣ مرشح4 النتخابات ادارة نادي الحسين 

 فوزان للرمثا ودي4 بالكرة 



      
     
  





      

    





      
      
       

  
     
      
     
     
      

     
      
     
    
   
      

    
       
      
     
     




    
     





     


    







































 وادي موسى ُينجز مهمة »العودة« .. وشباب الحسين 
يرد الدين لـ مليح 
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 ريال مدريد وإشبيلية في قمة إسبانية.. ودربي لندن ابرز في إنجلترا 
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 هل تتأثر أدمغتنا با�جهزة ا�لكترونية؟ 
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»البركان ا�زرق«.. من عجائب الطبيعة


   


 
     
  


   

     



 
       
   
    
 
    
    
       
    
    



 

    
      
    
   
      

      
     
    




 

سهم وأسرار الكون
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Kakuro
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مصممة أزياء في غزة تعرض أزياءها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي

روميو البوليفي وجد جولييت
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أيمن المجالي




طارق المومني

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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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
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m



 كبير مساعدي الزعيم الكوري الشمالي يزور 
واشنطن تحضيرا لقمة ترمب وكيم 
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