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 الرزاز: سنتصدى لظاهرة التدخين المرعبة بكل مسؤولية 
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وخدمة المجتمع 




  
    



    


    
    




     
    
    

    
   




    
    
   
    

    

     
     

 



   
    
 
    

    
    

 wwwpbawardorg 
    
     
 






    




     
     

     


 
    

   

   


    
   
   
   
   


     
    




    
    
     
    

     



   
  
      



    
     

    
    



 ا�مير الحسن يدعو لـ تعزيز مفهوم 
الشورى وإحياء الحوار بين المذاهب 

 بحث التعاون بمكافحة ا2رهاب 
والمخدرات والجريمة مع بافاريا ا�لمانية 







 
  
   
   








  




 
   

   

   




   

  
   
   










   



    
   





 


  









  



    





   




  

  

   
   
   
  


   

   
  


   


  
   
   

    
   








   

  


   

    





  




   
 


   





   



   
  


   




  


 

 



 »الغذاء والدواء« تحدد أسعار حقن وقطرات
لم تخضع لسقوف سعرية 




    




    
   


    
       

     
    






     
    











    


    
   
    


 
   
   






   
   



  
    
   

   
    

   
   


   


   
   
  








 







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


   

   



    
   

   
   



    

   

   
  
   
   


   

  
    

   
   


   


  
 

   




   


    
   


    
  






   





    
   



   






   
  


     

   
   
    
   
   



   
   


   

    
    

 

     
   
      
      
   

 
    
    
    
     


     

 
    
     



    



  

     
  
   







 الحركة االسالمية تعلن وثيقتها السياسية 



  



     مذكرة تفاهم لتحديث كودات العزل الحراري 
وأنظمة ترشيد استهالك الطاقة 
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 توجه لهيكلة »الضمان االجتماعي« 
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 مشاريع تنموية لربط المدينتين ا�ثرية 
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مزارعو الكرك يعودون من موسم القمح والشعير بخفي حنين
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مكاره صحية في بلدتي محي والحامدية
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غرينبالت يؤيد إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة



االحتالل يعتقل ٢٢ فلسطينيا ويواصل استهداف بلدة العيسوية






       

      
      


     
    

    
     
     

     



 
    
 
       


     
       
     
    

      
    
       
      
        



    


   

     
     

 


   
 
     
     
      
    



      
    

       


      
  




      
    
       







     


      




      
     

 
      

       
    
    


    
      


     
     



     
       
      


    
      
      

  



       
     
    
    

   
     
     





 

      

     
       



     
      
      



      
     
 A  
     


     



      
     


      



    


        


     



  

      
     
   

     
     


 
    


  

     
     


    



    



       
      

     









    




     


  













  
      
      


   
     
    
   
     
     







      
     
       



     

      
       








      
    
      



    
      






         
        


–

       









       
      





   

       
 


       
     
  IHH      








 







      
        


       

      

       
 


       

       


        
       
      
     
         




      
       
 
         
        
       
      





       
       
       
      
        
  
        


       
 
      













w w w . a l r a i . c o m 
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 موريتانيا.. سهرات تحت الخيام بحملة االنتخابات الرئاسية 
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 شباب يريدون صعود السلم من ا	على أوالً 
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تعويم أسعار لحوم الدجاج يثير جدًال واسع� لدى المستهلكين والتجار







      
     



     
      
 

      


    $ 
       
 
       





  $  
      
   


      

       
   










     





 









     
      
 
     





      


       
     

 
     

     
      

 
      










       
    
        



    
       
      







      

     

  


   
        
        












      
       
      
      
       
     
    




      
   












      
     
         


         







        
        



         



       
        
 
     

         


   
       
       



الفالحات: تحديات القطاع الزراعي تتفاقم 
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 الخصاونة يدعو لالستفادة من التجربة الرومانية 
بمجال السكك الحديدية 
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 »تجارة اDردن«: النمو االقتصادي يحتاج خطة عمل قابلة للتطبيق 



    

   
    



 
   
   
 



   




   
   
  





  
   
  
   



  



   

   
   

   
    
     
   
   
  
    










   



  


    



    




   
   



   
  
   
   
    
    


 الرحامنة يشيد بجهود مركز جمرك
بريد العاصمة 
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 اسهم بنكيّة وصناعيّة تحافظ على الصعود ا�يجابيّ لمؤشر بورصة عمان 


        




       




       
         
       

         




  
         





       
        

      
        






        
       




        
       
       

        
     
       
       

      







       
       
       

       
     
       


        

        


  

       



    
       
         
       
        
       
    
      
       





          
        



        

        

       





        
 

        


        
        
      

         


       
        
       



  

  




       
       

        
        
        
        






  تعويم أسعار لحوم الدجاج يثير جدال واسعا لدى المستهلكين والتجار 
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» العربي« يطلق خدمة فتح الحسابات 
الكتروني� عبر تطبيق »عربي موبايل« 



     

     





   
    




    
    
     



    

     

    
     




     

     
   
     



     
     
     


 

    
     



 »الضريبة«: تطبيق نظام الفوترة الشهر المقبل 


    
     

 
    




  
       
     
     
    




   

  
    


    

      





     
     
 
      
  


     

    
    

 
     
    
    

    
      
   

     



    
    
   

      



    
   



 
    
    

      






 


     
      
      
    
    




       
  
   
    
   


 
     
 
    





 

 الفالحات : تحديات القطاع الزراعي 
تتفاقم وال بد من خطوات حكومية جادة 
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 انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل الدينار 
٢٥٪ منذ افتتاح معبر جابر 




   
      


     

     

  



     
    

     



     


     






     



      
      
     

    
     


 

     
    
    



    
    
    
   





 











 















 








    




     


     
      


    


     



      
    
     




      
    

      


     
    




     
      

  



      





     
     


      
      

     
      
     

     


     


     
     




  

     





      



     


     


      



 
     
   
      
      
       
      



     
      
      




     

    
   

    
    
     



 بصيرا.. أرض الفستق الحلبي  ولكن الزراعات دون المؤمل 
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 مجموعة البركة المصرفية وشركة أيزي للخدمات المالية توقعان 
مذكرة تفاهم للشراكة االستراتيجية بينهما 
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 التقبيل في المناسبات عادة محفوفة بمخاطر صحية 
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 التلميذة وا�ستاذ.. رؤيا سينمائية 
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صيف حار ينذر بأزمة ساخنة في العراق

إنستجرام يطرح ميزة جديدة لحماية الحساب 
من المتسللين
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 انخفاض أعداد الشقق المستفيدة من إعفاء 
رسوم التسجيل في أيار 
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 ارتفاع الرقم القياسي *سعار المنتجين الصناعيين 
لنهاية نيسان 
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