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 الصفدي: موقفنا في إدانة المستوطنات 
راسخ ثابت 
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الرزاز: متفائلون بالمستقبل 
وسنصل لما نصبو إليه 
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 مباحثات اردنية كندية تتناول تعزيز الشراكة االقتصادية 
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 معدل قانون الزراعة يثير تساؤالت لضمان سالمة 
»المبادلة« 

» إدارية النواب« تدعو %يقاف التعيين
على نظام شراء الخدمات با%ذاعة والتلفزيون 

     




 
      


    

     




     
      








     


    


     



  
     
     





    
      







   
     

    
    
     
  
  



    

     
     


 

   
   


     

     



    








     
     

    
    
     




     
    
      
     

    




  



      



    


     





     
   




    
     
  
    






      

 

    


    


    



  

    





 







    
     

  
 

    



      

    




      


  








    
  
 





   



    
    



    
 
    
    









   





    






   


      
   
   



   





 التمييز: حقوق العمال محمية قانونا 
والتنازل عنها باطل 

 »العمل« توضح إجراءاتها لتصاريح 
التحميل والتنزيل 

 التربية تلغي تعيينات مديري مدارس 
في الرمثا 
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 زراعة أراضي الباقورة والغمر بالزيتون 

 الباقورة والغمر أهمية بيئية توجب حمايتها 





      


     








   



   
   
    

     
     
     
     

     

    

  
     
   

     
   



      



    
     














     


  


 
     







      
     
  


     
   
    
     
    
 


     
    
     
      




    
     
      
   



      
      
      



     
  




      


     
 
      

     
 


     
      
     

      



 العزوف عن برامج ا)نتاج المنزلي في معان 
زاد االعتماد على رواتب المعونة 
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 مواطنون يشكون من فرض عوائد تعبيد شوارع 
ومياه تصل إلى ١٠٠٪ 
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 العقبة تتخطى حاجز المليون سائح نهاية العام 

   أعضاء فـي حزب التحالف المدني ينوون االستقالة 

 ضبط مواد فاسدة بمصنع حلويات في السلط 

» المعونة« تخصص معونات ٢٢٥٠ أسرة سجين 

 ايقاف مقاول عن العمل يحرم مناطق من المياه في السلط 
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   افتتاح مدرسة اJمل للغة اHشارة لخدمة الزرقاء والرصيفة 

   اطالق مشروع اHدارة المتكاملة للحدود 

   توقف العمل بشارع المشيرفة العدنانية يثير الشكوى 




    

 
     




    

    
    

  

      





    
     

 

      




     
     

  



     



   


    


    

     

     





     






    

    




   

    
    

    





    
    








   
  
    




    


    
 

    
     
     
   



    
   

    



    





    
    
    
    
    

    
  





    








    
    




    
    



     


   




     

    
     





     

     
     
    
     




    
    

     



     

    

     
     









 





   




    


  









  


     


   



















   







  
  


 



  



  


 



   البراءة لمواطن قطع إشارة حمراء 
لتحريرها على بياض 
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تراجع حدة االحتجاجات في لبنان

   



  
     


   






     
     



     
    


     
    
     








    





  



      



    
     

   


     




    




     

   
    
     
   
    
    



     
     
     

    

  


    

     
    


   
     



     
     


    
  


     



  
     

     

 




     
     




   
     

 
    
 

   











    
    
     
  
      
     


 
    
      
      
       


      
     
      
 



     
 
     
       
     

    
     
    
       
    

   

     

      
      


 
    

 

     
     


     


 
     
 
      
       
     

   
     
     
  


    
     


    
 




   
     

    
     
      
     


     
     
    


      

     
    
 

     
  

 
       

     
    
     

 
      
   

    

    


    
     

   



  












مستوطنون يقتحمون ا�قصى 
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إيران تدين الدعم ا�ميركي »لمثيري الشغب«

فيضانات قياسية في البندقية
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   أربعة مشاريع لرياديات أردنيات تفوز بجوائز 

»سبارك« الهولندية 



 الشيف محمد: ال تلهثوا خلف 
الوظائف المكتبية 

   مؤتمر يوصي ببناء شبكة عربية لمواجهة المخدرات 
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»مهرجان المسرح العربي ١٢«.. مؤتمر فكري وعروض في المحافظات

 المشايخ يستذكر سيرة الشاعر الراحل أمجد ناصر 
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 أسبوع أفالم جنوب شرق آسيا يتواصل في »شومان« 

 معرض الفنان شويتي في »إطاللة اللويبدة« 
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الرزاز: ا�ردن مقبل على مشاريع كبرى


   

   
    
  












      
       


     

      



      








       



       

       



        









 الحكومة تطلق قرارات تحفيزية ضمن الحزمة 
الثانية للبرنامج االقتصادي 
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قرارات تحفيزية ضمن الحزمة الثانية للبرنامج االقتصادي
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رئيس الوزراء: هدفنا تحسين المعيشة و توفير فرص العمل
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بتنشيط بيع المركبات 
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الحموري: حجم التعاون االقتصادي مع الكويت

يعكس متانة العالقات الثنائية



مجلس ا*عمال ا*ردني المصري يصدر توصياته 
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مطالب بإعادة النظر بقانون المالكين 

والمستأجرين
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 الرزاز لمستثمرين كويتيين: ا	ردن مقبل

على مشاريع كبرى 

 العبادي يلتقي تجار جرش ويعد بتذليل العقبات  
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 مؤشر بورصة عمان ينزلق إلى أدنى مستوى منذ أيلول 



    
    



      
      
      




      
 
      
      
 


      


 
      

       

       
       
       





      
      


      






     


     
     

     
     
     
    
     

     
     
      

     

   
      




     
    
    
     
      
     
      

     
     

     
      
     
       


     
     



    
      






 b c @ j p f  c o m  j o

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


  

 Huawei Ys




  

   


  



   






  
  

 Huawei Mate
   P Series
  
  

YSeries
   


   
  



  



   

   

A


  
   
   
  
    
  
 


  


  


  

 
 



 

  
Aneo
   
Aneo
 AXLR
   
 A 

   



 
   

   
   


   


 



    
Galaxy    
    Note

 




StarWarsTheRiseof 

    Skywalker
    
  



    
    
    
    
 SPen   
   Galaxy Buds
     
     
   

   






   


   
   


    


   
    

   


    




  
  
    
  


 





 

   


  
 






      
      
  iSouthJo   




 
    
    
     
    
 
     
    


       
       
      
     
     

      
      

      






 

     


       











 –
   
    – 
  
     



      
     
   
     
     


      

     
     
     
















iSouthJo

GalaxyNote

 –


  


  
    
  

   






     
  

   
   


   

  

  

  






      
iSouthJo
  
"
  
     

    




 –

–     

    

     
    
    
      

ZINC
     







 
       

   
       


    
     
    
       
    
    


    
 


       

     


  




HuaweiYSeries




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







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



 »الغلة« مطلب 

  



      
    

 



     
      
       

  
      

  

  

     

       

       
   

   


     

       

     

      
      

  
     
        



      

      

   

 
      

     
      



   
      
     

    
      



    


 




      
     
     


   
     
   
     
 
       



      
    
      


 
      
      


      

     
       



     
      
       


       


     




      
     
  
     





 »أولمبي الكرة« يواجه نظيره العراقي ببطولة 
دبي.. اليوم 




      
       

 

       


 
      




     
  
    


      
        


     

      







    
 


     



     


     



       
     

       
 
      


      

    


     

       








      

      

     


       



      

      




  








      
   




     






       

     





 تصاعد التحضيرات لـ »سباق آسيا أوقيانوسيا« 
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 الجزيرة يوقف مغامرة كفريوبا 

 بطولة التحدي لـ »نخبة البولينج« تنطلق ..اليوم 



 »كرة السلط« يختبر العب$ تونسي$ 

 »وادي الكرك« يحتفل بإفتتاح مبنى مقره الجديد 
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 مازا تراخ يقود سلة الوحدات 

 »شباب العقبة« يتعاقد مع عقل وأبو حالوة 


      
      


      
      


     



      




  




     
    



 مشاركة واسعة في البطولة العربية 
لـ »رفع ا,ثقال« 

 ١١ ميدالية لـ الكراتيه في بطولة الشارقة 
الدولية 




    


  – 
     




    

    

      
   

    

    


     
    
     

     

  









       




      
  





 

       





     
  



      
     
  
     




     
     
NBA
    
      
     

NBA












    
    



   
     


   




    

     




     

    

     
   
    
    




     

    




     



    


    

    
   


    
    


    
    


    
   




     
    

    




    

     
     

 
    
   
    
     


    
   


  
   



    



 


     
    
    
     
     
     


    

    

    





 ا,رثوذكسي يتصدر »سلة السيدات« .. ويالقي 
الفحيص على لقب »درع االتحاد« اليوم 



 المفرق يتخلص من االرثوذكسي ويمضي قدم= 
نحو اللقب 
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 اختتام بطولة الشطرنج في تربية الرمثا 

 مديرية شباب الطفيلة تتفقد نادي بصيرا 




     







 












      








     
    
    





     
     














     














   





      
       



      
     

     

    



      
    
    


     









    

     
    

     
   


    

    
    


 
    
     

   
     
    
    



   

    
    


    




     




    



   
    





    
     








   
    
   
    
   


 
    



   
     




    
    


    















     


    









   
 


    
     


    


     


    
  
    
  


    

   


    



   



   

     
   
    
 









   

     





    







 قمة مرتقبة تجمع العراق بـ البحرين.. سوريا تبحث 

عن فوز خامس توالي/ 

 مصر تواصل نتائجها المتواضعة في تصفيات أمم أفريقيا 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m

 

داوود حنانيا: قراءة راهنة في استعصاءات المنظومة الطبية
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 التدخين في السينما.. بين المجانية والتوظيف الدرامي 
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RT

موسيقي يعزف على البيانو أثناء إجراء جراحة في دماغه
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أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 ترقب كبير عشية دخول »غوغل« سوق 
»ا*لعاب السحابية« 

 صفقة بين »صن اكسبرس« التركية
وبوينغ لشراء ١٠ طائرات  
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