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»ا�شغال« تقدر كلفة مدرستين بـ ٣٫٢ مليون دينار 
ومجلس المفرق ينفذها بـ ٤٠٥ آالف

 المصفاة تعيد شحنة بنزين مخالفة 

  المعلمون ينتخبون مجلس نقابتهم.. اليوم




   

   
    
    
     



  


  


    




    


     
   
   
  
  
  
 






    



   





   

   



  


   







  












         

        
         
      
      




        
        
  
   


         


 




 

»النواب«: الوصاية الهاشمية خط أحمر 
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 »النواب« يؤكدون على الوصاية الهاشمية ويدعون الحكومة �جراءات 
قانونية تحافظ على المقدسات 
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   وزير الخارجية: ا-ردن ال يعترف 

بسلطة القضاء ا�سرائيلي في القدس 

 الطعاني: امتعاض أردني من االستفزازات ا�سرائيلية 



     

    
    

    
     



  
     


   




     

     
   



     


    


     
     


     
     
     



     

    
    
  



    
     


    
     








     
    


     
     


     

    

    
      
    


     
     

    
     


      
    


   

    




    
    

    













   


   


    

   

   
    
    


   



 
 

   
   







  
   
     
  



   



   







 


     

    
     


 

 مجلس العاصمة يدعو لتحمّل المسؤوليات تجاه القدس 
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أردنيان  في هجوم نيوزلندا بوضع حرج 





      
   
      



    



     

  
     


      


    

     

    

  



     
     
       
      


     


  
      



    




  

     


     



 انتخابات ا&طباء: ٣ قوائم تتنافس بانتظار 
»رابعة« قد تخلط ا&وراق 



    


    
    
    
    
 


     
   



 



    


     


 
    
     




    
    
    


    
    


   
   
    



   
    



   

    

     

  
     

     
     

    
    



    

    
  


   


     

    

    
   

   
    
     
   
    

  



 راصد: الحكومة تعهدت بـ ٢٩٧ التزام/ 
خالل ٩ أشهر اكتمل منها ٧٪ 

 ٢٣ حزب/ ترفض التعديالت المقترحة على نظام 
الدعم المالي 
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 »قانونية النواب« تقر مواد بمعدلي المحاكم 
النظامية والجمارك 

 نظام تصنيف ا&ئمة يحاكي الرتب ا&كاديمية 

 التلهوني: ٩ ماليين دينار حوّلت رديات 
للمواطنين الكتروني/ بدائرة تنفيذ عمان 



  
     
     





 









      
     





     
 
      
     
"      

     

      





       
      

     

    
      
   


      

 
        
    
     
      

    
     



    





     

  


    

      
    
     


   


       
      
       


     

      
      

    



      
 
     
       

  

      
     


    

     
      
      
    
       
 
 
         
     

      

       
    


  
       
    

 
    
     
      


   

       
 
    
        


 


     
















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


   


    
     

    




     
   

    


     



   


    

      
      
    
      


    


      



      

  –  
     
–
     

    





z i a d r a b @ y a h o o  c o m









   


   
   
  


   
   

 

    
   

  



   
  
  
    

    

 
  
  


   
   

   


   
   
   

   



   تطوير وسط إربد »أضغاث أحالم« 
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 الملكة رانيا: بالتكاتف والعمل نخرج من الظروف االقتصادية الصعبة 




     
    

 
      
 
      

      
    



      

    
      
      



      
   

      
     

      


     
      



     

     
      



      

       
     



      
    
    

     
      
     


     

  


     



     
      


      


  
      



    
     
   
    
      




    
     
     




    
     

     
    
    

 
     

      




   افتتاح مدرستين في الموقر بدعم سعودي كويتي 

 تربية إربد تنتظر آليات احتساب العمل ا/ضافي للفئة الثالثة 

   استحداث أربع مدارس في المفرق بتمويل ألماني 
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»البلديات« تخاطب »الزراعة« بشأن التعويضات البيئية
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 �   شوارع في الكرك تنتظر إجراءات »ا&شغال« منذ ٢٠ عام



  متعهد يتسبب بفوضى بعد تجريف شارع في معان
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 العمل بطريق بغداد الدولي خالل أسبوعين 









  

     








    
     
    
    

     
  



    



    


    


     

    







    
     
    
    



 ١٢ »مستوعب�« لتخزين القمح في المفرق 

 جدل بين بلدية المزار وكهرباء اربد بسبب 
نقل أعمدة كهرباء 

 اتالف خمسة أطنان مواد غذائية منتهية 
الصالحية في المفرق 

 � بدء تنظيف المرافق الصحية في ٢٣ موقع� سياحي
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 »٧٠٪« فاقد المياه في البادية الشمالية 

  غرب الزرقاء والرصيفة بال مياه 
منذ ٣ أسابيع 

 حملة للتوعية من مخاطر المخدرات 
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 الدهيسات: أدلجة جمعية المركز ا
سالمي مرفوض 

 الحجاحجة: تحديات »الالمركزية« متشابهة والبحث 
يجب أن يتركز على الحلول 
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 التستر على المجرم موروث يحمي الجاني ويقتل الضحية مرتين 
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نتانياهو يتعهد ببناء ٨٠٠ وحدة استيطانية رد� على عملية سلفيت



طهران ودمشق تطالبان واشنطن بسحب قواتها من سوريا



     






     
   
       
     


       
     



      
       


      
      
     
   

     


      
      



      
     

       
      

      
      

   


    
     
    

      


   


    
       
       




      
   


      


       



      
     


      
      


    
     


     
  
      
  



      
       


 

      
      
     


      
 
       


      
      
      


     
 
     

  

     
    
      

     
  




     

    
     







    
       


     
     
      




  
      


    




       



  
     






      
      







     



    
    
 


    
     
     
     



    
     
   


      




     




      



        
     


     
       
     
      




    


 
 





»منظمات الهيكل« تدعو القتحام 

ا:قصى الخميس



        
  
        
      






         



         


         
        
       



      
         


 
         






          


        
     
        
       


         


      










تركيا تتحدث عن عملية مشتركة 
مع إيران ضد ا:كراد وطهران تنفي 



        




        


        



         





  



         



  






 








جدد التحالف الدولي بزعامة الواليات املتحدة، استمراره 
بدعم العراق ومساندته ألخذ دوره في املنطقة.
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l
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 – –
     
      
      

        

     



   



     
      


      
 

       
      
 
     


      

  

     
     
 
    
      
       

 
       
      



    
      
      
        


       
    
      


  
 

 
































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




 فالسفة ونقاد: نجني الحصاد المر من غياب الفلسفة والمنطق 
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   معرض التشكيلي الكوفحي: ثقافة اللوحة وتراثية اللقطة 

 نقاد يعاينون »أكتب عما يكتبون ويكتبون عما أكتب« لغرايبة 




  
     
 
 
  
      
   

 
 
   

    
    
    

   


    
    


  
    












   

    
     
     



    
    
    
    
   

 







    
 


    

    

    
    
     

 
 
 




   
     



  
     

    

    
    


    





 

   

 
   

   



      
    
    

    
   


   





 
     


    
   


   

    
     

    


     

    



     


      

      
      
    


    
     
     



      
   






     
    

    
   
    
    
    
 

     



     
    
  
       
    

   








     
    

    




    

    
   


    
 






      

    
    
     

    

 


     
  

    

    





   
     
    



     
     
    

   



      






    
    

    



     

     
    









       
      


       
      


        

     













     
 




      
      
      
   







    
        


       






      


      
      
      



      
      




       
      
       
   














       


      

       
      

   

 






















     
          




    



 








        
         
       

















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة
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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

 




بوتفليقة: سيتم عقد ندوة وطنية �نهاء ا�زمة
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» فيسبوك« تعزز دعمها للصحافة المحلية ا�ميركية 


   




   
   


  


   
   








































































 اعتصام �صحاب السيارات العمومية اليوم 
لتحقيق ٩ مطالب 




     




  $     
     



    
     
   
       












$







    
    

    
    
  
   
    
   



  
 $   
   
   

5G
   


  

   
 
    
     
   
   


   


   
  






 $  
   

    


 
   


    


    
    
   
    








 الرزاز: تعديالت نظام ا�بنية ستصدر 
خالل أسبوع 
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 ٣٢ مليون دينار كلفة مشاريع نفذها 
صندوق الطاقة بأربع سنوات 
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 اعتصام �صحاب السيارات العمومية اليوم 

لتحقيق ٩ مطالب 




»البنوك« تعقد اجتماع الهيئة العامة العادي 



    

  
     



   

    



     

    
     
      



     





  
      
  


 
        
 
 
       
      


    
 
 
 



     
         
      
       


 
      
   
        

     


 
       
   

       
 
    
 


 
 
    
   
      




       
     
     
     
       
  


  
 
    
     
       

     

 
 
   

 
 





     
     

    

    


     
     
     


 
      




 



     
    


    
     


    
    






 
       
     





       


   
 




      
     



     
     

  


      




الرزاز يدعو لالسراع بتسهيل إجراءات 

مشروعات الشراكة ومعالجة العقبات

 بورصة عمان تدعو الشركات المدرجة 
لتزويدها بالبيانات المالية 
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 رئيس الوزراء: تعديالت نظام ا�بنية ستصدر خالل أسبوع 


    
      
      


      








      
    




  
      
 
      



       
      

  
       

    

       
  


       


      
 

     





      
      




   


    


       

    

    



     



     

      
      
       


      
     
       


   


  


       
      
        



     

     
     


     
      

     


 
      
      



      


      

     


       
       




      



    

      


      


      
     

     
    
      


    

      
     
      
     
  
      
  
      


      


      

      
       
      

       



       
       



       









     
      



       








     







     
      
      



     
    







      
       

     
      




      
 
     
     
  
      





      
       

      
     
     




    


     



    
    
     
     
     
     
    
 
     
     
     
    
     


     
     
     

    




    
     
     
    
     
     
     
    
    
     
    
     
     
    

     
     

    
      
     
     
     
     



 بورصة عمان تواصل نزيف النقاط 
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»الجسر العربي« توزع ٤٢٠ ألف دوالر 
من أرباحها على ا�ردن ومصر والعراق 
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٣٢ مليون دينار كلفة مشاريع نفذها صندوق الطاقة بأربع سنوات
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 »ا�سالمي ا�ردني« و»المهندسين الزراعيين« 
يوقعان اتفاقية تعاون مشترك

»البركة المصرفية« و»ماستركارد« توقعان مذكرة تفاهم
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 لجنة تراخيص ا�ندية تقر توصياتها 

لموسم ٢٠٢٠ 

 »كرة السيدات« يكثف تحضيراته للتصفيات 
ا�ولمبية 

» كرة الرمثا« يضم محمد خير 




     

     



     
     




    





    






  








    •

 •
 •
 •

     • 









    
     



     
      
     




     
      
     
      
      


     







      




     
     













     
   

 


    



    

   



    
    



     
    
   " 



" 
    
     
   
   



   
   

    
  
 








    
   
     

    
    


     
 


   



 

    
    






 تخفيض لـ عقوبات »الكالسيكو«.. و»االستئناف« 

تصدر القرارات اليوم 

 »كرة ا�ولمبي« يبدأ تدريباته في الكويت تأهب8 
للتصفيات ا?سيوية 
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 وزير الشباب يتفقد مجمع ا�ميرة هيا 

الرياضي 

 ثالثة انتصارات بـ كرة الثالثة 




      





     

 


      
     
    

     
     

 
    



 دوري الشباب لكرة اليد ٢٩ الجاري 
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 بطولة الصداقة.. مفترق طرق يحدد مسار 
النشامى! 



 مشاركة واسعة في مسابقة الرجال ومحدودة بـ الفئات النسوية 
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» النشامى« يمضي بتحضيراته لبطولة 
الصداقة الودية 
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X

 المدير الفني لـ »سلة« فرنسا: يجب الحذر 
من المنتخب ا)ردني 
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 االستقالل والنصر بـ كرة الناشئات.. اليوم 
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 ورشة عمل في مركز شباب الضليل 
عن النزاهة 

» شباب بسطة« يناقش ظاهرة المخدرات 
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 السرحان يصطاد مرمى شباب الحسين 

 تجهيز مركز تدريبي لـ شباب الطفيلة 
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 الكشف عن تفاصيل الدورة الخامسة 
لـ »عربية السيدات« 




    

   


   
  


    
  

   

   
    
    




 

    


     





    






   
    


    

    
 



    
     
 
    



    
    



    
    

    

     

    


    
     






    

   
    
    
   
   
   
    







 النشاشيبي يشارك في ادارة بطولة الوفاء 
للقفز 

 العبدالالت حكم> للجولف في أولمبياد ذوي 
االحتياجات 
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 برشلونة يقترب من اللقب.. وبايرن ميونيخ يستعيد الصدارة 


      

      





       


      



       
   
     



      
      
       
     



      
      

       
  




       


      


  

      


     









       
      






      



    
      






      







      



   


   


       





    
      

     
    




        
      
       
      



      
      
  
    

       
      
     

      





       












   



   


       



 


  

      


 
    


        
     


  
     



   






 بوتاس يوجه رسائل شديدة اللهجة لـ »المشككين« 
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 إجراء تأديبي بحق رونالدو في دوري 

»ا�بطال« 

 سواريز يغيب نحو ١٠ أيام بسبب ا�صابة 



      
     
  


     



      

     
      

     





      

       
     
       




     



      
     

    




      
      






 

       




      
    



     





      


      

      
 
     
     


      

      


     
     

















  



    






 


    
 




    



     
    


    



    




 
   






   
    
   
     



    
    






    

    




    
    

   



   

     
    
    



    



    





 تأجيل النظر في الدعوى القضائية بين نيمار 
وبرشلونة 

 ميسي يلتحق بالمنتخب ا�رجنتيني 


   



  
    





   
     




    
     
    


  



   








 انتقادات ألمانية جديدة �وزيل ! 
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 التشهير بعد الطالق.. مخاطر جسيمة 
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 الحارة في ا�غنية العربية  تذويب للطبقات االجتماعية
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»الرياض الدولي« للكتاب يجذب ُعشاق القراءة 

       

       
     

    
     
         
      

        


  

       
 
      
      

       
      


   

      

     


    

      
       
        
 
      

     


      

      
      
  
     
     
       

   

      
     



      

  


     



     
      



      
     




     
      

 
       

     
     
     

     
  




 
     
    
     

 
       
     
  

     

      
      
     
    

  
      



      

      
     
     
      






 شارع ا�ردن

جدل مستمر بشأن المخاطر الصحية المحتملة جراء تناول البيض
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»فيسكر« تعود لمنافسة »تيسال« مع سيارة كهربائية
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 لليوم الثاني.. انخفاض الدوالر  
يرفع الذهب
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