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الملك: نقف بجانب دول الخليج 
للحفاظ على أمنها واستقرارها













 
    
  
 
    
    








 
   
   
    










       






مجلس أمناء لـ »تنشيط السياحة« وإعادة 
تشكيل إدارة الهيئة

»مالية النواب« توصي باسترداد ٧٠٤ آالف دينار 
من »الطاقة« 



     
   



   





   


     
   








    







    
   
   





    


     
    


    









       





 

        
  


      








    
    
      


    
    


    















  







   
  



  


  
  
































توجه لرفع الحد اBدنى لرواتب الضمان
Hإلى ١٣٠ دينار
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الملك يجري اتصاًال مرئيN لالطالع على 
مشروع ربط المدارس بالتعليم اSلكتروني

البضائع الفاسدة تنتشر في الزرقاء 
و»الصحة« تكثف الرقابة
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   الملك وأمير الكويت يؤكدان الحرص على إدامة التنسيق والتشاور 




         
           

   

         
         
          

  

        


       
       



      
        

 
       
      

    


      
      

        
        

     
 

       
       
      
       

  
        
      

   
        

       
    

        
        

 
        

      

   
         

        
         

   



 الملك يطلع على أعمال هيئة االتصاالت 
ويهاتف حرس الحدود ووزير التربية 
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   الرزاز: إجراءات بحق الدوائر المقصرة
بخدمة  المواطنين 

 الداوود: مخالفات جديدة إلى »مكافحة الفساد« وإحاالت للنائب العام 




     



  

       



       







   
      
       


     

       
      






     



     
      
     

 
 
       






       
      
 




      
       
        
         


      
 
 
      


 
       

 
 
         

 
 
       
         
  



       
 
     
        



      
  
      
       

 


        
    


  
     

      
       
       











     





    
      
      


      
    

 ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا 
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» مالية النواب« توصي باسترداد ٧٠٤ آالف دينار صرفت 
كحوافز ومكافآت لموظفي »الطاقة« 



     
     
      
      



     
     
     
   



       
     

       
      
      
      





   
     
     
      
     
       
     




     





   


       


      



        
       
      
       


    


    
      
      
   
      
       



      



 




      








       


       
      


      

  
     


       
        
     



     
     



      
       



      



       

      


       

     
       







       
      
    
     
      
      









      
      
      
       






      







         







         

        

        
         


        
        


         



          
         
    


          
          


         
       
      








 


         




         


 
            






     






         



          

       






          








  
           







   »الصحة النيابية« توصي بتعديل 
المادة ١٨٧ من العقوبات لردع 

المعتدين على الكوادر الطبية 
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 تبني سياسات وتشريعات اقتصادية ومالية وضريبية
تحمي المواطنين من الفقر والبطالة واالستغالل 


  
      
        

   

       
      

 

       
     

      
      

 
       


      


       
       
     
        
      
      
        

  

       
   

   
       
      

      


       

  
        
        
      

        
       
         
        
        
     



    
      


    
        
      
       
       
     





   الروابدة يدعو إلى خارطة طريق واضحة
وبرنامج بأبعاد زمنية ثابتة 
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 الفايز: ا�ردن لن يتخلى عن نصرة
القضية الفلسطينية 





 مجلس أمناء لـ »تنشيط السياحة« وإدراج
»السياحة الصحية والتعافي« 





   
      

   
 
   



    
    



     
   

    
    





 

     
   

   
    
    
   




  
    






    
  
    



    
    

      
     
    
      
     
    







     

    

 




    


     
     

    




   





     

    


     







     
     

      




    
    






   
     

 
   

    




 

   
    
    
   
   


  


     
   
    

    
     

     
    


   

   

      
    


    
    

   
   


     


     
     

    

    


    
   
     



    

   

   

   
    
   
   
    

     




   
 


   
    
    






   

      
     
      



   
    



    
    

 

     

   

    
 


    











   

   
     


    
   


   
   

   
    
   


   
   
   



    


     
    


   


  
    
    
     


      



   


     
      

    
    
   
 

    



  
    

    

    







    
      




 »تربية العقبة«: إنهاء خدمات معلمين
في مدارس خاصة وفقا للعقد 

 تأخر تصديق موازنة بلدية المفرق
سببه وظائف طرحتها الوزارة 

 بلدية المفرق تمكن السيدات بمشاريع 
إنتاجية منزلية 

 انهاء اعتصام سائقي »شاحنات الفوسفات« 

 إعادة ضخ مياه الشرب لبلدات وسط الكورة 
بعد إصالح الخط الناقل 
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   مشاركة واسعة في الجولة الخامسة من حملة »بلدك بيتك« 



    



     

   
     

   


  
    
     

     



    
   




     
     

    

     
    





     




    
     
 






    

    


    





     
   



     

     
    
    
    




    



    
 









    



    




 »االدارية« تلغي قرارا لـ »عمداء البلقاء« 
يمنع ترفيع دكتور مشارك إلى استاذ 



    
    
      


    
    


    



   

     
    
     


    


    
    




    
     
     



    
    





    


 



    
    



    
 





     
     

  

     
       
      

   
     


    
  
  

     

    
     
   
     

       

     
    
    
   
     



      


    
     
      
 











   
 

 
   




   
  



   




   

  

   



    
     
 
  
    
   
   


   

    








       
      
       


       
       
       
        




      








      




  
      


       
      

        


 
       
      
       
       
       





   القبض على متهم بحيازة قطع أثرية شمال عمان 

إ عتداء على مراقبي أسواق في جرش 
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 توضيح حول »وصلة صرف صحي 
تقطع ألف نسمة عن جرش منذ شهرين« 

توضيح  من هيئة تنظيم قطاع 
االتصاالت حول شكوى مجاهد صدقي 
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 البضائع الفاسدة تنتشر في الزرقاء 
و»الصحة« تكثف الرقابة 




  






     
     




     


    
     





       



     


  

    


    
    
 







     



   
      
    






     
     




   
    

    
     
     


     
     

 
   




     
      



     

     
    
   
   




 أطباء يعزفون عن العمل في »صحي بصيرا«
لغياب امتيازات المناطق النائية 

 الحفر االمتصاصية تحدث مكاره صحية 
في السخنة وغريسا وأم الصليح 

 نقص الخدمات يدفع مواطنين 
إلى هجر أراضيهم في عجلون 
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االحتالل يبعد حارسين عن المسجد ا�قصى..
و٤٦ مستوطن� يقتحمونه

 ا�من المصري يقتل ١٢ مشتبها بعد انفجار حافلة 
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 ا�سلحة تتدفق على ليبيا رغم الحظر ا�ممي 

 بايدن خيار الديموقراطيين لهزيمة ترمب 
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a g a w e e d 2 0 0 7 @ y a h o o  c o m
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m







        


         
          




       
  
        


          

          
        
        


         
          





         

 





A h m a d  h @ y u  e d u  j o




m o h a m a d q 2 0 0 2 @ y a h o o  c o m




h a s h e m  n a d i a @ g m a i l
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S a m e r  y u n i s @ l i v e  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
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 »ثالجة الخير«.. شباب يبادرون إلى ا�حسان 








      
     

      



 
       


       
       




       
    


    
      
       











      


      



       
     






      
      
 




       

     



       

    
      





       
       


       

      
         



 »كلنا من طين« حملة لنبذ العنصرية 



        
        


      




 
    
       


      

        



 »الزرقاء« تنظم زيارة إلى مدرستي بلعما وا&مير محمد 

» شباب من أجل العقبة« تطالب بإنشاء مستشفى 
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 »بترا بوكس« صندوق يحوي منتجات حرفية بروح شبابية 

 ورشة: جائزة ولي العهد توفر فرص التنافس 
بين طلبة الجامعات 
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»مقامات العشق«.. صراع بين جمود النص وتحرير العقل 

 احتفالية للفرقة الهاشمية &نشاد التراث في الزرقاء 
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 نجم »قطان« يسطع في سماء مانشستر ويخطف البرونزية 
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 (٣٦) فريق$ في »الطائرة الشاطئية«.. الليلة 


      
    




      
      

    

 
   
     





     
    

 
     
     
     
 
 

 
     
  

      
      
     

   





 »الربة« .. من ذاكرة الزمن الجميل 
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 »إليانز ستاديوم« يودع أليجري.. وهزيمة قاسية ل�نتر 



 الزمالك يخسر أمام نهضة بركان المغربي في الوقت القاتل 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




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






















    

     


    





     
     
     





    


     

   





    








        












        
      





     
   
      
     
    
   

    


    


      
  
      
     

  
   




  

    




   
    

    


     
     
    
   
    












   
 


          



     
      
    


   
        



        












         


  

   



    
          




        
     
         
          


         
      
         
 
      
       



  
  
          

 
 


  
         

   
  

  

 
         
         
           
 
       






b a s e m  s a k i j h a @ g m a i l  c o m


          

          
         
      
       
         
     
         

         
     
       
        
   
     
      




    
  



      
 










 

 هل تتجه الحكومة �دخال سيارات الديزل
إلى ا�ردن؟ 

 ١١ ألف طن استهالك ا�ردنيين من الدواجن 
منذ بداية رمضان 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االستقرار وانحسار للتداول 

 ١١ ألف طن استهالك ا#ردنيين من الدواجن
 منذ بداية رمضان 

»الملكية« تطرح أسعار4 تشجيعية إلى وجهاتها ا#وروبية
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 »ا#راضي« توضح أبرز مالمح قانون 
الملكية العقارية الجديد 





      
     



    
    
    
     



      


     
     

    
     



   
    
    




    


    


    

   


    
     
    
    
    
    
     






    



 مذكرة تفاهم بين المحاسبين 
القانونيين والوحدة االقتصادية 
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 اتفاقية تعاون بين المهندسين والمدن 

الصناعية 





   

   
   



   

   

    

  




    


    
  

    
   


  

  

  






 بورصة السعودية تتراجع مع ضعف ا�سهم 
القيادية ومصر تهبط بفعل موجة بيع 








   




    
   



    
  
   








   
    



   



   
   
  


   



   



  
   


   


    


  
    


   
    




  




   
   
    
   


     



    

   
  


    
   
  

 



 الشركات ا�وروبية في مرمى الحرب 
التجارية الصينية - ا�ميركية 

 لبنان  يقترب من استكمال الميزانية 

 هل تتجه الحكومة الدخال سيارات الديزل
إلى ا�ردن؟! 
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»دويتشه بنك« ينفي تجاهل تقارير
 عن تعامالت مالية مشبوهة لترمب
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توقعات باستحواذ »الصكوك ا�سالمية«
على استثمارات البنوك في ٢٠١٩
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ا�دوار الدينية في السنيما المصرية بين االنصاف والتجني
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آداب 

قضاء 

الحاجة









ما حكم الكالم في 

الطواف؟

أ.د خلوق آغا
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 تجنب ا�فطار على الماء المثلج


      




   

     



        
     


      
     



      






      






     











       





     


      
      



      








 

 


      
      

       
       

      
      
      



سفينة طبية تجوب ساحل المحيط الهادئ
في كولومبيا لمداواة السكان


      
 
       
       

  
   

       

    
     
 
  
     

  




    
     
     

     
 
      

     




        

       
        
       
       




        
         
        
    
           
     
       
        
    
        
        
  

 
 
         

          
      
 
   
        
 
 
 

     
    
  
     
 
   
    
 
     
         
  
        
        
         








a h m e d a l z o u b i @ h o t m a i l  c o m
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أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 عودة سفريات »الشام-بيروت« لخطوطها 
منذ فتح الحدود مع سوريا 
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