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الملك من عجلون: معنويات الشباب ترفع الراس
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ال فرض لضريبة الـ ١٦٪ في »العقبة الخاصة«


    
   
     



     



   
     
   




    
  

 


    
 



قرار بإزالة مزارع أقيمت على أراضي خزينة 
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» الطاقة النيابية« توصي بإعادة النظر بمحددات 
فصل الكهرباء 

 ٢٢٩ تاجر) متضرر) من أمطار شباط تقدموا 
بطلبات تعويض 

» الزراعة« تحقق وفرا قيمته ٣٣٢ مليون دينار 





  
    
 




    

  

  
    
    





   

    
    

    
    
     

   

     


   
    
   


     





    

   
  



  

    

   
    


    

      
    
    





  
    
    






   
    







    
 
      
        
      
     


  
      
       

     


       

  



  


     
    




    

   




    
    


   
   







     


    


      
     






   






     
     



      
      


   
     

 

      

      
      

    

      
   
 
     
    


    
      

   




   

     



» النواب« يصر على رد أصول 
المحاكمات المدنية 

   التلهوني: التبليغات االلكترونية 
بعد العطلة القضائية 

 فرص عمل جديدة في المزار الجنوبي  

 فتيات يطالبن بفرص عمل في عجلون 



       



      
   



       
     
   
       



      

     
      



  
        

     






        
       






       

      


     
     
      


       
     




     


      

     
     

      

       
     

    


     
      
     
      
     
     
     
       


   

      
       





      
 
       

 



    

 
  

     
     
    
      
       

      
      

      



     
     
      
       

      
 
       

       


 




    

     
       
      


       






      
      


      
      


       


      
      


      



      

     

      

       
    





$
 
     

       
        



      
       
    









قرار بإزالة مزارع على أراضي الخزينة 
في المخيبة يفاجئ واضعي اليد عليها 
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 الملك يدعو لالستفادة من ميزات عجلون السياحية والزراعية 
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 الملك لـ »ياقوت 
الطراونة«: هديتك 

وصلتني
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معان.. خالفات بسبب نقص ائمة والخطباء


      
    
     
  



     

     

  



  

  


     
    
     

   



    
     

      
      

  
      

     
     
  

      
 

    
     
     
   
      

   
  
     
     
      
     




      


  
 


  

    
      

    
     

 
     

     
   
    
     
    





جرائم القتل عام ٢٠١٨ اقل منذ عشر سنوات



     
      

     
     


     

    

    

     
     



     
    
     



   
    

   
      
       





      
     
     
    



     
      

      
      
     

     
     

     
 
     


      

     
  



     
      

  
    
      
 
     

     


  
    


    
     




     
     



     
     
     
     

    
 
 



    

 
    

    

       

     





 ضبط مروجين للمخدرات أحدهم مرتبط بعصابات دولية 




    

    
    

     
     
     
     
    



 
    
     
     
    

    
   
    
      
      
     







 




    
 

 


    

    
    
    





     




    
   
     
 
     


 




  »امانة« تباشر باستخدام اختام 
الجديدة للحوم 

 لقاء يبحث احتياجات مدارس الظليل 

 محطة الترخيص المتنقلة تتعامل
مع ٢٣٤ معاملة 
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 منتجات مستوحاة من البترا  تتصدر
مواقع البيع العالمي
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 الصفدي: آفاق واعدة للتعاون مع بلغاريا 





      









     




     


 

 
     
     


     
      
      



      
     
    







       
      
 
     


       

     




     
      
      


      
      
      
         
    

 

       
      



      
    
     

 

 »العلوم السياسية« تندد باالنتهاكات االسرائيلية 

 الكورة بال حدائق ..
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قدس تتهود..
 












اتفاق فائض أصوات بين 
»غانتس وليبرمان«

  
     


      
       
     
    





    








 
     
     
  



      

    


    

      


 


         





    




      
     






    


    
        
     



       

  
     
     


      
       


     
     




    
 




      
      
      
 


       





  
 
       
     



      





   –  
"
     


–


      
  


      
      


      








      



      
   


    
 

     –
    –
 –
     



–

 –     

 –




  

 
      





      



      


     
    

     




     

     
     

     


      








 




       

  
      

      
   

     
  

 –
       
     
    
     
     
     









  
      
  
  



     
       
      
 
    



 

 

         
      
         

      
       

      
     
     
     
       



      
     
      
  


       

    
      
  

 

       
  











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



أنقرة تحذر دمشق من »اللعب بالنار«

   السودان.. تشكيل المجلس السيادي 
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a r a a @ a l r a i  c o m
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l 
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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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 الشباب يشاركون بمبادرة »لتزهو مدارسنا« 


     

     

     
    


    

 



    
   

     




    
    




      


  
      





    
    
     
    


      
      
      
     
   

     




    

     

    
     
     
     
      




     





   




     

    
    

    





     




      
    
 
     

    
     

    
     
    


 

    
      

     
    
    

   





 
     
    



    

    


      





 



 ا#ردنية مرعي تحصد المركز ا#ول بمسابقة عربية لالبتكار 
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 طالبان من جرش يسجالن براءة اختراع  
















   
     



   




أبو رمان: التمكين السياسي للشباب.. 
أبرز أولويات المرحلة
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 »سنبلة نعنوع«.. مسرحية تعزّز قيم المواطنة واالنتماء 

 آسر ياسين: فيلم »ذيب« عكس جمال وحضارة ا#ردن 

 »مجمع اللغة« يطلق مسابقة فن الخط العربي 
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 الزعبي: رواية جديدة بعنوان »أيها الهاربون من عمق الزمن« 


        
  
        


  

        

        
       

 $

   
    





         
         





        
         





    





         

      
 


          
          
        
       


 



  

        
       







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



     
   
    
    



    
 





 
    

    



   

 
     
  

     
     

     

  

    

    
    
     
  
    

 

    



     


    
    
     

   






    

     

    

  
    
    
    


    

 

    
   
   
    
    

    



 ا�مير مرعد يتابع استعدادات 
»ألعاب غرب آسيا البارالمبية« 




    
     
   
     


 

 
     
    
     

 

    

     


   

      
     


     

    

  
   
    

   







  
     



      

  
     


     

      


   
     
       
      


  

 الوحدات يبلغ قبل نهائي كأس ا�ردن للطائرة 


































 





































    
  



     
    


    







 ولي العهد يلتقي منتحب السلة قبيل مغادرته إلى مونديال الصين 
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 منتخب السيدات ُيتوج بـ ذهب 

»طاولة غرب آسيا« 




     

     
      



     
      


     

     






    
      
      


    
    
     
      


      







     

 




 انتخابات نادي العربي ٢١ أيلول 

 »معان« يبحث مع مجلس المحافظة 
مشاركته بـ »كرة المحترفين« 



     



      
 
     
     
     



      








      

       






   
      


   

     
     
     


      
      
    
     

     
      


 

      



     
    
     
    
     
     


    

     
      
      
     
     

     









 العراق يعود لخوض التصفيات المزدوجة على أرضه 




    

   

     





     


    
    
    
     





  




    


    


    






    
    

    



   




    

     
    







 »الريشة« يكشف عن تنظيمه لبطولتي العرب وغرب آسيا 



 

   
     
    




     

    
   
      
    


   
 




   
    

    



     
     

    


 



   
     
   
    
   

   










    



 


   


    
    




 




   
   





 »شباب الكرة« إلى فلسطين للمشاركة في بطولة غرب آسيا 
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 الهدايات يفوز برئاسة نادي منجم 
الوادي ا�بيض 



      
     


     

   



 
     

 
     
   


     
 



 الجزيرة يغادر إلى تركيا تحضير� 
لمواجهتي العهد 




    



     



     


 
     




 
     
      

    







   







    




    


     
    


    

    
    


    


 
     








     


 
    
    

     
    
   

    


    
    





    




    
    



    
 



     
    

     





    
   


    







 ولفرهامبتون يعيد يونايتد الى أرض الواقع 

 ٩ متسابقين يشاركون في رابع جوالت بطولة 
ا�ردن للراليات 




   

    
      



 
     
   
    




 
     

     


    
    
  

    
    




  
    
    


     

      

    
     
    

    


   

    

    
     





       
         

          
         
            
          
        
           
         
          
      
              
      
             
     
            
        
            
     

        



المشاركة ا�ردنية في بطولة آسيا 
لـ »الووشو« تنطلق اليوم

 انطالق ورشة تقنية الـ »VAR« في اتحاد 
كرة القدم 
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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
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 خلوة نيابية حكومية مع القطاع الخاص 
لمناقشة الشأن االقتصادي 







 السقاف تطمئن منتسبي »الضمان« على مدخراتهم 

 البسطات تخفض أسعار القرطاسية 
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القطاع التجاري يطالب برسوم أعلى 
على البيع االلكتروني
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انخفاض الرقم القياسي لكميات ا�نتاج الصناعي 


    
    



    


     
    
  
    
    
 
     
  
     



    

      

 



    

     
   
     
    

    



     
    
     
     

    


     

    
    
    
 
     
    
     



الرقابة المتلفزة تدخل  مجمعات الركاب  
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القطاع التجاري يطالب برسوم أعلى على البيع االلكتروني 

دعوة نيابية لتطوير العالقات االقتصادية 
مع فلسطين 
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 البسطات تخفض أسعار القرطاسية 

 أقرار توصية مقدمة من هيئة تنظيم االتصاالت 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل النزف 
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السقاف تطمئن منتسبي »الضمان« على مدخراتهم 

الرحامنة يوعز بتسهيل ا+جراءات في »جابر«
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خلوة نيابية حكومية مع القطاع الخاص لمناقشة 

الشأن االقتصادي






    


    






     
  


    




    
    

    


   
    



    





    
   





    
    




    
    




     
    



  
     
   


    
     
    


    


   



    
   



    




   





   
    










    
    
  
    


  




     


     
    






ا/مير الحسن يزور جمعية مستثمري شرق 
عمان الصناعية 





  
   
   
  





  

   



   

   








    
   
   




 
  
   
 
   




  
   

   




  
   
   
   
   

   




   
  
   


   


    
  
   
   
  


    
   

    

    

   



    
   





  
   
  
   

   



 
  





   



    

   

   

   















 ا/ردن الثاني عربي6 في العوائد االستثمارية للديون 
الخارجية 
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 الوكالة باالستثمار حسب »االيوفي«
في المعيار ٤٦ 
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البنوك تختار الشراكة مع شركات »فينتيك«
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 ا�باء حجر ا�ساس في تربية ا�بناء 









 s l e m a n  w a l e d @ y a h o o  c o m

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




   
    
       


     
    






     
     
     

     



     

  
      




 


     
     
   
    
    


     
   
     


 –  










 
 
     
     





 

    
   





     

     
    

     





       

   
     
     
    
      


 
   
     


  



      
     

     
     
 
     – 
      
     








    
     
     
     
     
    
    


    
      
      

     
 
     

 
      

     
  


 
   
      
     



      
    

    

  
    
   
    


     

 

 

    
    
     
     
    


 
   
     


 
      

      
    
    
     
      









  





َّان   ذكريات زمان في شوارع عَم

 



 






 
        



  
          
          





 
           





        

        




       
          


      






  






 






           


 




 


         










 
 





–– 
           


          

 
 






 






     


    

      





             

     






  

 



            


 
 



قرأت لك
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الغابات المدارية قد تفقد قدرتها على احتباس الكربون 

كيف ستبدو ا%رض بأعين الفضائيين ؟
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 سيئول تُغرّم »فولكسفاغن«  و»بورشه«

 العزام: توجه لتعديل قانون بنك تنمية 
المدن والقرى 
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