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غزة.. هدوء حذر


   
      
       
 
      


     

     





      



      





  



      

       

 

       

      



شمول جميع ا�ئمة بـ »إكرامية الخطابة« 
واالنتظام بصرفها

 المعونات الشهرية المتكررة
مرتبطة بعجز ٨٠٪ 

 وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان 
استمرار التنسيق والتشاور 
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أمطار متفرقة.. وتحذيرات
من السيول واالنزالقات
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 مناطق  في المملكة تشهد أمطار� وتحذير من ا�نزالقات والسيول 


     

     
      


     
      
    







    


    
    


      
     
      


     
      

 
  
      
    


      

      


     
      

      
     
     



     

 
      
     






   

  
      


     
     


      



    

    

     

     



 

     
    










       



       
    
       



     



       



       

     
      


       
     
       
       


  
 










       

      

     


       
 
      
      
      



  
      










       




       
      
 



  
        
    
     



 عليمات: تنفيذ ١٠٩ مشاريع خالل العام 

   وفاة طفلة وإصابة شقيقها إثر غرقهما في البلقاء 
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 انتهاء فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في ٢١ من الشهر الحالي 
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إ طالق مبادرة »شغل شب وافتح 
درب« في المفرق 

 االتحاد العربي للتضامن االجتماعي 
يزور جمعية أبراج المدينة بالعارضة 

 حزب أحرار ا<ردن يعقد مؤتمره السنوي 








    
     
  











     

    
     


   


   



    
     
     
   



    





    
    

   





 

    
     


    


    




     
 

    



    
    


    

    






     



    
   

    



     




  
 
    

  
     




     


    

   





    

     
 



     



 ١٠٠ ألف موقع أثري غير قادر على تشغيل ١٥٠٠ خريج آثار وسياحة 

 وزير ا<وقاف: شمول جميع ا<ئمة بإكرامية الخطابة 



 العيسوي يشارك في تشييع جثمان السفير الجرادات 
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 »أفد«: ا�ردن تقدم في مجال إدماج التربية

من أجل التنمية المستدامة 



   ٨٠٪ نسبة ا/نجاز بمشروع طريق كثرباء - ا�غوار 




    
     
      
     


      



 


 
 
     
     







      

 

    

    

     


      

     

 
     
    
    
   



    
      
 
  




    
     
    


  

    
    

     
 


    
    

   

    


     

     
     

 
    

     
     
    



      




 



    
   
    

  

    


 

    




     


    
 

    


    
     



     
    
      
        

     
      

 





    
     




     
   

 
    
      

     

     

   

     
    
     
    



     
      
     

     
  
    

   
    

     
    
    



 

  
    

    
    
    

    

    

    

    

    



 

 بحث التعاون العسكري مع سالح الجو ا�ميركي 

 عطاء لمبنى للتربية ومدرسة جديدة
في »قصبة المفرق« 

 المطالبة بسوق »للبكبات« لحل ا�زمات 
المرورية وسط معان 
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 غزة.. هدوء حذر 



      
      


 
    



     

       
      

 
     



     



      
      









   


      


     
     





 



    

     



      

      
     
       
       
      


      

      

       


      
      

     

 







    






     
        
    




      
      
      


       
      
      
     






      
 


      
    

     


     
    
     
        



      
     
     

         




      
        
       
      
 
 











     



      
      
      

    


     



     
      
       


     
      
       


       
       
      



      
 
       




       

       








      
     

 



  لبنان تخلع رداء الطائفية.. لكن ثمة شيء من القلق 
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T a r e e f j o  @ y a h o o  c o m
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»شهريار« غسان عبد الخالق.. حين يبيع ا
نسان حلمه
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منارة تّل الُحصن
 

قلب عّمان
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الحموري: الحكومة حريصة على دعم وتعزيز 
تنافسية القطاعات االقتصادية

 تراجع مبيعات ا(لبسة وا(حذية ٣٥٪
خالل العام الحالي 



    
     

    
    

   

     
    
    









    
    

     




 
     

     





     




   

    
    



     


     
 
     


    
     

    
   
    
    


    


     

    




    

    

   
   
   



    





     
    





    
   
   
    

    

    



    

    





    




     

    
  
     



 زواتي تؤكد أهمية الربط الكهربائي 
مع العراق 
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 ٣٠ دينار@ سعر الذهب بالسوق المحلية 

 تجارة عمان تصدر ٣٣٠٢٩ شهادة منشأ 
خالل عشرة أشهر 

 إيران ترفع أسعار البنزين 

» فولكسفاغن« ستستثمر ستين مليار يورو في سيارة المستقبل 
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 صفقتان ماليتان ومؤشر بورصة عمان يفقد ٤ نقاط 


        
         


      




        
        
      




       



        
        
       

      
       
       


٠٫٦٪ تراجع قطاع اخلدمات

       

       

        
    
        

       



       
       
       
        
    

       
       
   






     
   
       



 »النقل البري« بصدد دمج مشغلي الباصات العمومية 
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 تراجع اسعار النفط والذهب عالميا 



    
    

   

    
   

 
     
     
     
    
    
     
     





    


   

     
     




  SPDR Gold Trust
   
    



 ا6ردن يتقدم على ٨٤ دولة في العالم 
على مؤشر حقوق الملكية الدولية 








     
      
     

     

    


    
 



     




     
     




    

    
 
    
     

  

     
     
    
     
     

   

    
     
   
      
    
      
       
      



 النسور يرعى تكريم اوائل التوجيهي في ا6غوار 
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 لماذا نتقاعس عن انجاز أعمالنا في الموعد المحدد؟  لماذا نتقاعس عن انجاز أعمالنا في الموعد المحدد؟ 
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 شباب الحسين ُيكرر فوزه على العودة 
في »طائرة الممتاز« 

 تعادل »أولمبي الكرة« ونظيره ا#وزبكي 
في بطولة دبي 

 ذهبية لـ المنسي وفضية لـ كلوب في الدوري 
ا4سيوي للمبارزة 

   

      
     
 

    

   
   
      
     
     
   

     

    

     
      
      
      
     


     


      
     
      
     
    
     

    


     

     


      
    
      
    


     


    
    

 



     







  
     






      





      
    



  



     


      




       






     




      









    
      

 
  









    
     
     
    
  


     


   
    

 




     

     
    
    
 






     
     

     


     



     
    
     


      
 


    

    
    
    
     


 

    
    

   
     
     


   



    



   

    
    
    




     
    
    
   

   

    
    
    








     







 »قطار« الوحدات يتجاوز الجبيهة 

 سالم بطل ا#ردن في السرعة والدفع الرباعي 
لعام ٢٠١٩ 
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 ا�ميرة عالية تتوج فرسان سباق الحسين 
الدولي للقدرة 

 اختتام فئات الكبار لـ كأس الجواد العربي 




     


     
  




     


     



      
     



    



  
     
     


 


 
      
      


 
      
  





      
      


 







     




     



































 ختام دوري الشركات للكرة اليوم 


     
     




      


      









    


     


    
    



   

  
    
   



    

    
    
   


   






  


  
    



    
    




 


    
   
   
    
    



    

    


   



   
    

    
     

    
  


    
    
     
   
    
    



    



 




     
    
   
    
     
    
    
   
     






    


   
     
     
    







 الفحيص يتخطى المقاولون.. وا�رثوذكسي يعود 
بالفوز من بيت يافا 

 سباق اللقب في »طاولة ا�ولى« يبدأ اليوم 
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 هولندا وألمانيا تقفان على عتبة اللحاق بـ ١٠ منتخبات 
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 موريس يُنقذ نيكس ويقوده للفوز على مافريكس 

 ساوثجيت يدعم جوميز وُيحّمل مسؤولية إبعاد 
سترلينج 




 

     
     
       
     
     
      
      
     

   
 
       
      
     
    
     

  
     
      
       
       

   
  
        
       

   
       

    
     
       
      
       
     
        
        
      
     

    
       

  

    
     

 
      

      
      
       
 

   
     

 





 استئناف مانشستر سيتي لدى »كاس« مرفوض 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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t w i t t e r . c o m / a l r a i
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المياه ُتغرق البندقية

سرطان معٍد انتشر لدى بلح البحر
عبر سفن الشحن
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