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العالم لترمب: إسرائيل ليست فوق القانون


   
  
   
   
  

  
   






   

   
  

   
   





السينما ا�ردنية.. واقع صعب



تحويل ٥٤ قضية فساد للقضاء



     
   
     

  
    
    


    


  
    
    
    























 
 
   

   


    




    
    











  

 
  





  

  
  




  

  
  











  
  
   
  



  




 


 


 




  









 



الملك يوجه بتقديم الدعم 
للمصور عمارنة
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» مالية النواب« تحول ٥٤ قضية فساد 
للقضاء 

» الصحة النيابية« تبحث قانون إدارة 
النفايات 

 أربع لجان نيابية تبحث آليات عملها 

 ندوة تناقش حقوق الطفل في النزاعات 
ا7سرية 



     





     
   
     
    
    





     
     
     
 

     





     

      


   
     
     
 


      


    
      

      

     
      
     
     






    



   
     
     
      
   
  





     




     
     






     





     



    

    





      
    
     






    



    
 



     


    
  
     



   
    
     
    
    
     

     



     



     
     
     






     

    
    

     
     
      
     
       



     
      



     



      

      





    




      

    

     
    
 



 
     

     
    
    







» النواب« يحيل ٥٠ قانون; لتفويض الصالحيات 


       

      

      


      
      
       

       

      

 
      

      


      
      


       
      


       




 
       
      

      
      
       




      
       
      
      


       
      
       
       

      
      

       
      


       






       

         

  
      
       

  

  
        
          
         
      
      
 


        
           
           
  
     
        


       

      

 
    

      

 



       
     


      
       

     





      







     
      





       
      



        
       






       



       
  
     


         
       
     








 لجنة لمتابعة مطالب المتضررين 
من ترخيص ا@بار 
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   الفايز: استعادة الباقورة والغمر رد حاسم 
على المرتجفين والمشككين 

   وزير خارجية سان مارينو يشيد بالدور 
االردني ورسالة عمان 

   غوشة يقدم أوراق إعتماده سفيرا في أذربيجان 

 ألف طالب أميركي في المملكة 

   قانون جديد لجمع التبرعات 
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   اليابان ملتزمة بدفعة ١٠٠ مليون دوالر من قرض التنمية 

» الضمان« يصرف ٧,٤ مليون دينار لغايات العالج والتعليم 

   وزير العمل يدعو Jنشاء مركز نموذجي لصيانة السيارات 
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 ضعف اMساسات يهدد ألف وحدة سكنية في العقبة 
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m




 البترا تزدحم وسط االستعداد لالحتفال بالسائح المليون 


     
      
      




     
      


     



     
     


     


      
      
      



 


    
       



    

      



     

 
     


     

     






  
    



  
     
        

     


     
  



    
      

     

     



      

       
  



    




      

      
       


     




     
     
     

      







 




      
       



        
      
     
      

     



 
 








      

       



      


 


       
     
      
     









    
     

    
  

     

    
      


     
    
  
      


     



   إطالق مشروع التطوير المستدام لسياحة المغامرات 
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   طرق رأسمالية في المفرق لم تستكمل منذ 
سنوات والوزارة توضح 
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   حفل زفاف روسي  
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 الكورة بال أسواق للمواشي 
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 مشروعات متعثرة في الكرك بسبب المماطلة 

 وزير المياه: نسعى لتنفيذ الناقل الوطني 

 جوزا تعاني سوء خدمات النقل العام 
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 محافظ معان يؤكد أهمية تفعيل لجنة 
السالمة العامة 

 إنشاء ناد وعيادة طبية لتجار المفرق قريبا 

 ١١٩ أسرة تستفيد من الدعم التكميلي بالكورة 
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 الشابة نور تتحدى البطالة بمشروعها الخاص 




         
         
       
       


         
        


        

 
        
        

     
       
       
       
        

    
      

       

   
      
       
        

   
      

        
       
        

  



 مختصون: العمل الريادي يحتاج الجرأة والمغامرة والمتابعة  
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العالم: إسرائيل ليست فوق القانون



المتطرفان أرئيل وغليك يقتحمان »ا�قصى«
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انفجارات في دمشق وإسرائيل تعترض صواريخ


      




     
 


      

   


      



     
      
  



        
   
     







       
       


      





    


 




   


        

 
       
        
      


    
     



       


   
     

 
      
    





»العفو الدولية«.. مئات القتلى في احتجاجات إيران


       

       


      
   


    
        



      








      



       



      
  


       

     



       



    


        






   

      


      

      
 
     

      


      
  
       
      


       






      



       
      


      
     


   
      
 


      
     
       
    







      
      
    


     
     



     
      
    
  




 
  
    



 




     
     


    
     
  
   



     


     



     
     





     
     
 
     






    
     



     






     



  
   















     
  
       
   








       
     
       

    

     

       
        
    

      
  
      
     



    
   

        




   

        



        
     
       




      
      


     
       





       





       
 

       


        
 



       
        
       
 




       








   


       
      
       












a r a a @ a l r a i  c o m
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o
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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





    
       



     
    
   


       

     

      



     
      
   
       


        
     



        
     



       
   

     
   
      
    
         

      
       
      

      




t a r e e f j o @ y a h o o  c o m
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السينما ا�ردنية.. تحديات راهنة وآمال مستقبلية

 النقد السينمائي في الصحافة ا�ردنية.. مواقف ومحطات 
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السينما ا�ردنية.. تحديات راهنة وآمال مستقبلية

 »الفن السابع« لن يتطور دون دعم حكومي وأهداف مدروسة
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الجيل السينمائي الجديد منفتح على ا�فكاروالتجارب العالمية
 


   
     







      

      




     
    


 
     
       
    
    

     
   





        
   

     


     
      
   



       
     

    

     

       


      

 
      
      
       
      

     

   



 


       
       
      
       


   

  
      
  

     



     
      
     

     
    
      
 
 


   
  




      
    



 
     
     

    




      
      



     

    
      
     


   
     

     


      


      

  



      

       
    
     

    
   
      

    


      

      
    


     








     


       
    













      
      
 
      

     







 

   

         


         
       



         
      
  
      


         
      
        
     


        
       
       
        


       

  
          
    

     




       
      




      
       




      


       
        

       



   
       

    


       
 

         



      
  

  

 

      
      
   


    
  
      


      


        


         

 

      
     


     


         
        








 

 
 




السينما ا�ردنية.. تحديات راهنة وآمال مستقبلية
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 جرعة ثقة 
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 نيوزلندا تنضم إلى المشاركين بـ سباق 

»آسيا اوقيانوسيا« 

 فوز ا'هلي على القوقازي بـ كأس ا'ردن لليد 





     
  

     



      
      
      
    
       
     



      
     
     



 
     


 

     

     






      

     
      

     



      
     
     
   
       
      






 

      
     
      





  
    


       
 


  

       

      









 المفرق يواصل تقدمه بـ »طاولة ا'ولى« 
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 ٣ ميداليات لمنتخب البوتشيا في ملتقى 
البحرين الدولي 

 مبيضين يحصل على درجة الدكتوارة 



     

bc
Bc

cp

     
     
      



     
 
     
    
     




      




     
      




     




     



    

 





      
     

 

      

    
     
     

     
     
     



 تواصل دورة متطوعي الدفاع المدني 
في العقبة 
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 قائمة المتسابقين في »خاتمة« بطولة ا.ردن 
للدرفت تُعلن اليوم 



 سيطرة أردنية في بطولة الناشئين للتنس 


    

    
     
    



    
   
     







     
   
     
     
    
    
    
    


     
    
     






    


    
    




    
    

    
    
    
    

    

    

     




    
    
  





   

  




     






   
   








 »أولمبي الكرة« يفوز على نظيره العراقي 
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 ا�رثوذكسي يوقف قطار الوحدات 
 

     
      
        
      

 

     
     
      
      
      
    
    

     
    


   


      

   

 
      

     

 
      
      

 

  
    
       

  


      
 

      
     
      


     




   
      




      

 

      
       
      
   



      
  

       




  
     
      
    
    
     
      


  
    
      
     




       
      


      

  
      
    
    

     
    

      
     

 
      
      
      
       
     
     
       
       


      
      

     
   
     
      
     
   
    








 سوريا تحلق بصدارة المجوعة ا�ولى.. وتعادل يبقيها على حالها في »الثالثة« 
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 وكيل جوارديوال يستبعد عودته 
إلى بايرن ميونيخ 
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 روسيا تُسقط كرواتيا في افتتاح كأس ديفيس للتنس 

 مساعد كلوب: ثقافة االستعداد سر نجاح ليفربول 



    
    

    

 

    



    


    
     



    
     


   

  
    


    
    
    




     
    
       


     

     
     
   

 
    
    


   
      
    

 



 انتقادات لمدرب الفراعنة بعد »التعادلين« 



   
 
    
     
      


      

   


      

     



      
  



   


      

     
     


      


      


     

      
      




    
     



      



     
      


     
      




     
      





 إنريكي يعود لقيادة منتخب إسبانيا 



    
  



     



    


   
     
    



    

     
      







      
    

     


 

    
    
   

  
    


    
    
 
    
    
     



    
   
     




    
  
  
    


   
  


    
    
   







 

 
     


    

     

     
    
    



     

     






















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 حراك طالبي ضد االنتخابات الرئاسية
في الجزائر 
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٣ مليارات دينار قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص في آب



إلغاء ضريبة الوزن على المركبات يخفض 
أسعارها ١٠٠٠ - ١٥٠٠ دينار
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الرزاز يرعى حفل إطالق دائرة 
المشتريات الحكومية
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إ شادة كويتية بخدمات هيئة االستثمار ا7ردنية 



٣ مليارات دينار قيمة الشيكات المقدمة 
للتقاص في آب

 القاسم: االنتهاء من حفر البئر ٤٩
في حقل الريشة 
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إلغاء ضريبة الوزن على المركبات يخفض
أسعارها ١٠٠٠ - ١٥٠٠ دينار

 وزير الصناعة والتجارة يدعو لشراكات اقتصادية أردنية كويتية  
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 مجلس ا1عمال ا1ردني المصري
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مؤشر بورصة عمان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيار











        
          
       
    
         



 
          
          
         
    

          
     

 
          
    
        
         
   




       
      
         







        

       




        
         
  

     
        
 
       
       
         
         
       
        

        








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








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

     


    


      
      



       
     

     




      

  


   







      
    
   
  
      



       


      



     



     






    


      
      
     


     



   

      
      


     




   
     




      
      

      
     
       


       
     
     

      





    

     


   
    

       

     


    



      
      






 

     
    






      


AHA
ScientificSessions




      
     

     

      


  

 
     
  
   


   
  
     


  
     
    
 




































 


 كيف نتغلب على ضعف مهارات االتصال؟ 











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

      



HealthDayNews
     


      

       
     
      



 

       

      



      
      
     



السكر أكثر خطرا على الصحة من التدخين والمشروبات الكحولية


    

 
     

 

   
  


    

      


     
 


      
     


     


      

 


  
      
 
      


    
     
    












 $


wwwnlgovjo




     





 
   



      
     
    
 





      



      
    


 




       
     


     
     










 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



 
 
    
       




         
        


      
     
  –    
        



       "
 
    


       "

    
     
   






 
     



     

      



       



      
  
       












    

     

    




    
     
      
 







     
      
     






  


       
       






     
      
  
       




      
    
       




     





     
     






     

     















     
     
     













    
      






      




    





     


 


  





     
 –   




     


–  





 
    

  

        
       

         
      
       


    
 
      
      







  



 


      
     
      
  
      
     


      
 
 

 


     
 –

     



  –

     
 – 

    





 











 دليل َعمان.. الصحافة ا�ردنية عام ١٩٥٠ 


        
       
       


        



       
       



 





   •
       


      
       
       
        
 


         
       



        

   





       
 
     
    


    



 





       
      



          


    
    



      




 


      

       





      


        
       
       
   











  
       



      




قرأت لك

 






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

    
     




































































































































































































































































































































 






























 












































































    
 





         

      


        















































































 









































































































































































































































































































































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

Çatalhöyük
     


       
      
     Neolithic
    
      
    


       








     



     


       

Çatalhöyük
  Çatalhöyük     
      

      
     




      





  
  

     
       


   




      

     
     

       
 

      


     

     


 
      
      
      
      

     
 


      

      
     
    
      
     

 
     
      




      

 
     
     
      
     
      
      
     
     

 
 

اكتشاف »مجوهرات« من أسنان بشرية في تركيا

ذكاء اصطناعي يحدد الوقت المناسب للحديث مع السائق
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استزراع السلمون يزدهر في صحراء دبي
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