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

  










|    |




   

  
    






الحكومة: هدفنا حماية المجتمع 
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عبر البريد

هل يحتاج شمول النواب بـ »الضمان« 
فتوى دستورية؟




   
    
    

  

 
    


$
   


   

   

    

    

   





$
   
   




    

$     

   
   
    


    
   





    

   

   






  







    

    

     

    
   


























 














  

  

  
  

  







  
   

 











w w w . a l r a i . c o m
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 الجمارك: الرقابة والمنع مقتصرة على السالح والمخدرات والدخان 











 






  



 

  


 نقابيون: نرفض الخروج على القانون  
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 التهريب تحول لـحرفة أضرت با3من الوطني 
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 هل يحتاج شمول النواب بـ »الضمان«إلى فتوى دستورية؟ 
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 مليونا طالب يتوجهون للمدارس أول أيلول 

 رؤساء بلديات: نقابة المعلمين تجانب الصواب  

 التربية تعمم على المدارس الخاصة التقيد بأسعار الكتب 
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 تشييع جثمان الوكيل السرحان 

 العثور على جثة شاب في سد الملك طالل 

 إطالق سراح مواطن محتجز في سوريا 







    



 







  
   
   
   











   
   

  







 




   



   
 


   

  
     
  






 ٨٠٪ نسبة ا3نجاز في وصلة جسر المحطة 

 عيادة الحامدية تنتظر وعود »الصحة« 
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 تحقيق بإطالق نار في البترا 
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ا3حتالل يلهث وراء منفذي عملية »دوليف« 












  




$














































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



 سفينة حربية بريطانية  جديدة إلى الخليج 
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 اختتام ا�يام الثقافية الفلسطينية في عمّان 

 »بيت الحكمة« يكرّم الشاعر عمر أبو الهيجاء 

 انطالق مهرجان »عشيات طقوس المسرحي«.. اليوم 
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  »شباب الكرة« أول فرسان المربع الذهبي بـ »غرب آسيا« 
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خبراء: التهريب يجعل معادلة التجارة غير منصفة 
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 وفد من القطاع السوري الخاص يزور ا&ردن 
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