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الملك وولي عهد أبو ظبي: أمننا واحد ال يتجزأ
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   الملك وولي عهد أبوظبي: فتح آفاق جديدة للتعاون االقتصادي
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 الحكومة تسمح بتصدير الكرتون والورق الهالك بدون رسوم 



 الرزاز: ملتزمون بضمان حرية التعبير تحت سقف الدستور والقانون 
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 ا�ميرة بسمة تؤكد أهمية الشراكة 
بين المؤسسات لتوفير فرص العمل 



    

     
     




    




      


     
     
    



     

     




  
   

   



    
     



    

     
      
    
       
  






    




     




     


     



    




 الشاللدة: التحقيقات بقضية قرية 
أطفال العقبة متواصلة 

» آل البيت« تطرح مساقات علمية وعملية للتشغيل 
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» إدارية ا�عيان« تناقش ورقة لالقتصادي 
واالجتماعي حول »الالمركزية «

 


     
    
     

      



    



      
    
     
    


     
    


    
    

 
     
     
   

 
    


   
    
   
   





    

    


 
    
       
     

 

    
    


 
    
    
   

     
     









    


    
   

     
    
     
    
      



 

    
   
   
    






    
    




 ا�غوار الجنوبية.. نساء يعملن بال حقوق 
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 اعتراض يؤخر اعالن الفائزين بـ »المطاعم المتنقلة« 
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   »المياه« تطلب إجراء مناقالت للمشاريع
في المفرق لتسديد ذمم ٢٠١٨ 

 سرقة كوابل كهرباء لـ ٣ آبار في دير عال تقطع 
المياه عن مناطق في اللواء 
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 تحذيرات من »الحر« وذروته الجمعة 

 مزارعون يطالبون بفتح خطوط خدمة
لمنع حرائق الصيف 

 استطالع رأي يلغي إشارة ضوئية في الرمثا 
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 منتدون: الهوية الوطنية الجامعة
تعزز القدرة على مواجهة التحديات 





     
    
    

    
    
    


    
    

    
   
    

    

    



    



      
       
    

  
   
    

    

     


     


 



    
   
     
     
   



     
     


   







     
    



     

    


    
    


  

   
    
     

   
    
   
    



» الخارجية النيابية« تدعو "يجاد منصة 
لرعاية السالم 







   

 

    

   






    
    




     


 


     
 
    

  
     
 



 

    

  



 
    
    
  



   
     
    

 

» العمل ا"سالمي« يدعو للوقوف بصف الوطن 
في مواجهة المخططات الخارجية 

 »الصقور الملكية« تحلق في سماء المملكة..اليوم 




    
    
   

   

    





     



 



  
   
   

     




     
    



      





   
    
    
   


   





    
      




 


 
    




   









    

     
 





   

    



    
    



UrdunNakhwa@

 الملكة نور ترعى اختتام 
رحلة بناء القدرات المؤسسية 

 بحث خطة بدائل ا"يواء لذوي ا"عاقة 


 إغالق (٣١) منشأة غذائية وإيقاف (١٤٠) 

وإنذار (٢٥١٨) أخرى لوجود »سلبيات حرجة« 

 تحويل (٥) تجار للمحكمة 
وإغالق ٣ محال في المفرق 
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 سبيل معان.. دعوات للتعميم على شهور السنة 




    

   



     
    
    




   
    
    
 


    

   
   


      



     


     

    
    
     
     
     
     

    



    
     

    
     
    




    
    


     
    
 
     



    




 


   





     

   





  




 
  
    

    





أ هالي الكورة يطالبون بتشغيل باصات صغيرة 



    
    


     


 

   
    


 

    

   


    
    

    

  
      


     

 
     
   

    

 








      
     
      

 


    
   
    


  
    

 
     
    

   
    


   
    

   

    

    
    
    


   
    
    


  


































  

 






















 الخط النبطي أساس ا,بجدية العربية المستخدمة اليوم 


     
    


    


    
    
     
    
    


     

    
      





     
     
     


    
    



 
     

     
    
     


     
    
    







    





    
   


   

     





  
    
      








     
     



    


      







 إنهاء المرحلة ا,ساسية شرط لمعادلة »التوجيهي« غير ا,ردني 
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سياسة إبعاد المقدسيين مستمرة.. 
ومداهمات لمساجد بـ »أراضي ٤٨«
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 االعتكاف في ا+قصى.. عبادة حاربها االحتالل 









     
  
     


     

     



     


   
      
      
      
     

     

     
    
     
     



      


      
      



     

     

       


 










      
       
      
     









    
    
   



 

   
   
     


   
  
    

 
    

    
     
   

   
    
   

   
     
    

 


     
 
  


      
    
    

  

  
  


  








      
       

       


        
      


      
     
     

     
    

    

      
      
      
   


      
  

     




     

      
      

     







    



    
   

   
   
    
    

   



   

    



    


   
   


   

  


 
    






    



 
  
   

  













    


     
     
    
    
   

   
    
     

    

    
    
   

 


   رام ا>: احتجاج على قرار الماني بشأن حركة مقاطعة إسرائيل 
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 بيانات متناقضة حول قصف »كيماوي« على إدلب 


     
     



   

     



        
     
        

     




      




     




      








     
 



 
     









     
      
      
      



      
      





        
       
      





     
   

  






      



    
      

     



      









      
       
 



       
    
     


        
      
      


 
       
      









       
       


       

 






        
   






 






















 نازحون سوريون يطالبون تركيا بفتح الحدود 
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 في كابول..الخوف من الحرب والجريمة 


 



 
       
       


          


   





         


 
      



 

    
        


        

       


       
    


        
  




        


         
 


        
      


       

 
         


 
      




         
        
 


       
  





    
        


  
 







 




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



حفتر لـ ماكرون: شروط وقف النار
لم تكتمل بعد



العسكري السوداني: نريد تسليم السلطة 
اليوم قبل غٍد



       
         
  
       

 

       



       
         
         


  
   
        


 


         
 
  
 
  




  
        


       
  




        



        


       
        



    







          
     


        
        
      
         



           
     
  
      


 


       
  
  






        





       
    
 


        


         

       

  

        
       




 

          
        

 
         
         
         


        
   




        
       
 


         
         
        


     
 
        
       



        


       




          


       
        
        
      

 
         
        
        
       


        
   



 ترمب الغاضب يهاجم الديموقراطيين.. والحديث عن عزله  يتزايد
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o




 

     
      
 
     

    
    
      
       
      

 
    

      



         


         



           
          
          
        
         

          

       
            



            

  
       





      


          
          




          




A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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s a l a h j a r r a r @ h o t m a i l  c o m
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 من سينتصر في معركة المالكمة »ساعر - نتنياهو «
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شائعات حول الحرب: الرد على الضغط ا�يراني في الخليج


2 0 1 9 5 2 1


2 0 1 9 5 2 1
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 كيف تنظم المرأة العاملة وقتها في رمضان؟ 
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ا�مساكية

2019– 1440

18
23

034903591233


041407380908
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 أبو ذر 

الغفاري 
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Kakuro
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قضاء وقت طويل أمام الشاشات يسبب مشاكل في السلوك واالنتباه ل�طفال

 
 
    

     






     



   
    
      

     



     



    

     
      








     
     


     





 





       





    

     
   
















    


    
    

     
    


 

    
      
   
    





     

  

    


     
    
    
 
   




    
    
    

 
    
  

    
 


  

     
 
   
    
 

      
    
     

 


    
     



    

 


 مصريات يتعلمن فنون& قتالية
إندونيسية قديمة لمحاربة التحرش

 
    
 




 

     


     
     

    
     
     



     




  




     
      



    

    





   
    


 


     
 


    




  








    


    


    




    

   

     



     






 









 

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

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

 
 








        
   


        



   
          


       
        
        
  


         





   




       




        









         
         
       


         



         




        



      









       





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













 














































ضريبة مقطوعة بدًال من الضرائب الحالية
على المحروقات.. قريب�

عقاريون يعزون تراجع المشاريع إلى حل مجلس »مستثمري ا$سكان«



بخيت: المشاريع الصغيرة ا7قدر على توفير 
فرص العمل ل@ردنيين
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 مؤشر بورصة عمان يواصل نزيف النقاط 

       

      
      

      
       

       

       


        



      
       

        

        
        
      
      
  
       



        
       
  

        
     

       
 


 











 بخيت: المشاريع الصغيرة ا!قدر على توفير
فرص العمل ل+ردنيين 





   
   
    
    

    
     



  
    
   

      


    






    
    
 
    
    
   
    


     
    




     
     

      




   


     


     



      
     




     

   




   
 


    
    
   



    
  
    
    
    
    


   



   

   



    
   

    
    
    






 وزير المالية يتفقد مديرية ضريبة دخل 
ومبيعات جنوب عمان 



    



    
  





   

   





   
   
  


 
   

   
   
   
  
   
  




   

   

   






  

   






 
  



    
   
   




   



   






البوتاس تنافس على امتياز تعدين في لسان البحر الميت 
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  Med means Business



EU Med means  
    Business
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w w w . a l r a i . c o m  

 بطولة االستقالل للقفز عن الحواجز 
تنطلق اليوم 

 لوف يستبعد كروس وتير شتيجن  

 اختتام بطولة »هدف من أجل الحياة« 
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 المرشحون يمضون بقوة نحو ا/لقاب 

 ا/لعاب االلكترونية تنافس الرياضة التقليدية بقوة ! 
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 الوحدة ا�ماراتي يضمن الصدارة 


    
 
      

     



     
     



     
    


      


      
      



     

     






      
     
      


      


     



     
     




  



     
   

    




  
     
     





      


   





     
      
     
   
     



  

   

      
      
     
      

 


   
  

      


      

      
      


   







 دي ماريا يعود.. وإيكاردي وهيجواين يغيبان 
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 حكايات »ألف ليلة وليلة« في السينما.. 
صور نمطية وأبعاد جمالية ورسائل إنسانية 
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bshayerjerash@gmailcom    





         
       
       



       

















       
        



      



       







        
       
     


        
       

       


 







 الشاعر: الثقافة والفن يتراجعان لصالح الجوانب الروحية في رمضان 





       




       
      


$















         

       











         





   







        








   


   

          


        







 










¶ 
       



   




culture@alraicom









 

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

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




 

الذهب مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين 
بفعل صعود الدوالر 
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» تنشيط السياحة« تقر موازنتها 



    
     
      
    



    
    

    

     


     

   
     


     

  
    




      






  Ryanair  



    






    








       






        
 








       


       
         


  




        

   





	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL6
	LOCAL7
	LOCAL8
	INTER10
	INTER11
	INTER12
	OP13
	OP14
	AB15
	AB16
	AB17
	AB18
	AB19
	BACK1
	COVER2
	ECON22
	ECON23
	ECON24
	SPORT25
	SPORT26
	ART27
	BACK2

