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الملك يدعو لرفع القدرة 
التنافسية للسياحة 



الرزاز: علينا ا�عداد لسيناريوهات مختلفة


حماد: دمج المديريات وّحد القرار والمرجعية 






    

 
     

 



 


   


   

  
     
   


 

    
   
   



  

     
    
   
     
  
   
    
   
   

    



 



   

     
 

   
    



   

 
    

    
 
  


 
  
   
   

    


    
   
   

 
    

   




  
   



    
   





تخفيض أسعار ا-دوية طال »١٠٥١« صنف& 



    
    
    
     
    
      



 

  
   

   
   

   






  














      
       
        
       


     
      
       









         
        


       


        


       





 




  

 

  








  
  

   
   










































 











 



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







 الملك: التحسن في النمو السياحي يتطلب رفع القدرة التنافسية على مستوى ا�قليم 







     
     
     


  






    
     
  

 




     

    
 



   
      
 

  
   


 




     
    





     
      



    

     
     
      

   





   
    

   
    


 

      
     
     
    
   



  

     
      
      
     

   



    

  

 إطالق منصة الفعاليات وا%نشطة السياحية 

 شتاء البترا.. تواصل السياحة ومبادرات 
تدخل البهجة لنفوس الزوار 
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 مستفيدو إسكان تطوير حضري جنين الصفا 
موقوفون عن البناء 
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 »مالية ا�عيان« تقر الموازنة 




ان بكلفة ٢٢ مليون دينار   وضع حجر ا�ساس لمحكمة جنايات عمَّ
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»قانونية النواب«: دمج الدرك والدفاع المدني 
با�من يرفع التنسيق ويرشد النفقات
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m



 إعالن الفائزين بجائزة ا
ميرة بسمة
للعمل التنموي وخدمة المجتمع 

 منحة لبلدية العيون +نشاء حديقة بيئية تعليمية 

 خدمة الجمهور في محكمة ا
مانة..
اكتظاظ خانق ولغة متذمرة 
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 بحث التعاون العسكري مع أميركا
والعالقات مع »الشرق ا�وسط« 

 SOS ٧٠ عام% على تأسيس قرى 
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 وزير البيئة ينتقد النظافة في المدن والقرى
خالل إطالق حملة للتوعية 





      
      






        


      
 
      

      
       





      




      

      
    



      
      
       


       


      

  


       




 توقيع ١٢ اتفاقية لتحسين ساللة ا�غنام 
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 »سجى« تتحدى المرض بنجاح يلهم الشباب 


   
        


         

      


 
       
       
 


    
      
 
  



      
      



      



 

       
        
        


     

     
        



     



        









     









   


        

      


    
      


        
      
    



       
      







» روبوتنا« تتأهل لنصف النهائي بمسابقة عالمية 
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االحتالل يحول القدس لثكنة عسكرية




الحريري يدعو لوقف االنهيار

      
        
    



       
       

        


         
      
     








 



         



       
 
 


        
         

 

         
     


 
         
        






    


   





      
  


      
       


       


       
 





       
           




       


 
         
       


      

      
        


        
        
       




         







   
 






"      
      




"
#


        
        

#
 

      
      


       
 
      



        


"

 

#




       

       




        




  




       
       
      
       
      
        


        
         
       










    

 














الليكود يشن هجوم& حاد$ على رئيس الكنيست
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  التظاهرات تتجدد في العراق والسلطة في حالة شلل
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 ليبيا.. مصير السالم ال يزال غامض� 
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خليفات: »السنابل والرماح« سيعيد ا�لق للدراما ا�ردنية

 »أفكار«..ملف يستذكر الشاعر ا�ردني أمجد ناصر 
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 تواصل التحضيرات الستضافة بطولة 
الحسن الدولية للتايكواندو 

 اتحاد الكرة يؤجل دورات تدريبية آسيوية 

 الخوالدة ثاني أفضل العب في دور 
المجموعات لنهائيات ت٢٣ 
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 ا:رثوذكسي يعادل الكفة مع الوحدات في »النهائي« 

 »الطائرة« ُيصدر جدول بطولة الشباب .. 
ومنافسة رباعية على اللقب 
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 جهود �شهار لعبة ميني فوتبول في ا�ردن 

 ا�مانة بطالً لخماسي كأس اتحاد الشركات 



 اعتماد حكام بطوالت المحترفين 
للموسم ٢٠٢٠ 




      
      



     


     

     


     



     











      



 
     
     

     
 



     

    


     






     

  

    

     
     

 
   

     
  


 

    
     
     




     





     







   

     






      
 
     
   


 سحب قرعة بطوالت الفئات العمرية �ندية 
المحترفين..  الخميس 



     



     





      




    









    


   


    


   


    

  

    
   
    





     

   
     
     
     
   
    
     
   



 
    

     

    
 



    
    


     



  
   
    







     



     
  

    
      


        

    
    

    

 
     

    
      

    
       

    
      

    

       
    

      
   

 
     

    
     
    

 
     

     
    

    
        

   
       

    





 الصريح وشباب العقبة يقصان شريط الموسم 
الكروي الجديد 



 الجزيرة يتغلب على الرمثا ويلتقي سحاب 
تأهبK لـ الدرع وكأس آسيا 
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 شباب الجنوب يشاركون في مبادرة 
»بصمة خضراء« 

 حارس مانشستر يونايتد ينجو 
من حادث بإعجوبة 




      
      




      



     
  




     
      






    

      



      

     


     

      
  






     









 منح تيجالي وكانيدو الجنسية ا*ماراتية 
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 ا4ندية ا*يرانية: لن نلعب على أرض محايدة 



 مواجهة لندنية بين تشلسي وآرسنال .. 
ورحلة صعبة لليفربول 
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 »جوهرة« ليون على رادار ريال مدريد 


       

       

       


      


       





     
     

  


   
       







      

      



      

       
       
      



     
  


      

   

      



      
     
      

 
     



      
      

    

     
    




      
      
    
       


       


       


  


       
      
       
     
       


  



      
       



     




    
     


     
      
      
       

 
     


     

      




    








 التسيو يسعى لمواصلة موسمه المبهر محلي� 



 قمة ساخنة بين ليون وليل في نصف النهائي 


     

    




    


     
 
    





    

     



 
   
   

    



    
    





    
    
     


     
 
    



 

    





    




    
    
   
   
   

    
    





    














 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 آالف ا�ميركيين يتظاهرون في فرجينيا 
تأييد) لحيازة ا�سلحة 






       
     







     





       
       
    
        
 



    
       



         


 



        
   
   
          






q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m





    
    


     


    
    


    

    


 






      
    


      





     






     



    

    


   


  
    


     

     



       
       
        
        
       

     
       
   









      
 
         



       
         
      
     


    
      

  


         
       






      








 هاري يشعر بـ »حزن كبير« لالنفصال
عن العائلة الملكية 
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 مؤتمر »التمكين االقتصادي للمرأة« 
ينعقد للمرة  ا�ولى في ا�ردن







   
    
    



   
    

     
     
     



    





مندوب) عن الملك الرزاز يشارك
في المنتدى االقتصادي العالمي





   

    
    


   
     

   
 
    


     
     



  
   






ارتفاع الطلب إلى ٢٢٠ ألف اسطوانة غاز
و٩٠٠ ألف لتر كاز يومي)



النقل البري: إجراءات لتقليل فترات انتظار 
المواطنين خالل المنخفضات



    



     



 $     
     
     
   



     



   
     

     

    






   
     



  $    



  

    
    
    
    

     
    

 

    



























   



       


          




        

        









        



       
       


        
      









       






     








  



       
         


     











         

         

         

 






















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





 إرشادات لتجار وسط البلد حفاظ� على مصالحهم 

» توزيع الكهرباء« تؤكد جاهزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي 




    





    



    
    
     
     




     
    


  
 




     







   
    
 







     


     
     

   
    





    

    
      
    




   

  

 
    




     
    
    




    
    
  




    





    

   


  
  
    

    
    







     






   
   
   

  




























   


    



    

     

      




      


     

      




     
    


    



    
 
   
   
     

     

    





      

     





     


    

    
     

     
   
      
  
      
   



     

     
     

     



 مندوب� عن الملك الرزاز.. يشارك في المنتدى االقتصادي العالمي 



   

    


     
     

    


   
    

   
   


    
    
    




   
   






    
   
 




  
    
 


     



   

    
    



     
     

   

     
    


    
   


    


     

   






 ارتفاع الطلب إلى ٢٢٠ ألف اسطوانة غاز 

و٩٠٠ ألف لتر كاز يوميا 

انخفاض أسعار المشتقات النفطية عالمي�
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 البورصة تواصل الصعود 


        
        




      




       



      





  


     
        







       





       


        

       
      



 

        
       



        
       




    
       
       
       

        
       

       

         





دراسة: ١٣٫٤٪ انخفاض عجز الميزان التجاري في ٩ شهور 


     
     



       
     
      

       
      
      




       



   


  



    
  
     

      
      
     


       
     
       

       
        
       

     










      
    
 
      
       



    


     
       

   
   

      
      

    
    
    



       
       





       
     

 




 ٥٩٫٦٪ االستثمار غير ا'ردني 
في القطاع البنكي 



     






 

     





 
      
      



     
       
     
      

      
     




إطالق مجلس أعمال السيدات الصناعيات 
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» رجال ا�عمال«: تخفيض الضريبة قرار إيجابي  


     

     
    
     


      

     

     


  
  

    

      

     
    
     



      

  



   
       
 
  


       

     
     
    
      


      

      
     
     

     
     
       







 المعايطة: نسبة مشاركة المرأة بسوق العمل ١٥٪ 



 



    

    


    





  
    

    


    
    

     
    

    



    

      





    

     

    




    

   

     



    
    



     
      
    



 

   
 
   

    
   


     


    




    
   

    



   
    
     
    
    
    
   



»صناعة ا�ردن« تدعو لشمول المناطق 
التنموية بالحوافز الصناعية



      


    

 

   
    
    
     
  
    
     


      

      
     

 


     
       
    



      
     
     

  
      
      




 انخفاض إجمالي مساحة ا�بنية المرخصة العام الماضي 



  






  
     
     
 
      





      
    


     
    
     
    
      

 

     



 




     







   




      


   



  
     
     

      





























 النقل البري : اجراءات لتقليل فترات 
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 علماء ومخترعون.. خطايا سينمائية من زمن »الفنكوش«.. 

A Beautiful Mind
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»النقد الدولي« يتوقع »انتعاش, بطيئ,«
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