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ا�ردنيون يواصلون رفض صفقة
»ترمب - نتانياهو«




    

      





    


     
    
     




     
      
     
  


     
      






االحتالل يقرر بناء ١٩٠٠ وحدة 
استيطانية بالضفة

الشحاحدة: حركة الريح تدفع الجراد 
بعيد6 عن المملكة
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٣ سيناريوهات لمصير »النواب«




  
  
   




   

   




   
    
    
  

    
  






    
   





   
    
  



   


    
     


 



     

 



  
  
   
      

   

   
   


   



    
    

 
 

  
   
   
   


    




آثار ونقوش تاريخية توضح تاريخ بصيرا القديم
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 وقفة أمام السفارة ا�ميركية ومسيرة في الزرقاء 
رفض� لصفقة القرن 

 انطالق مؤتمر تدريبي حول »الالمركزية« في العقبة 
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 ثالثة سيناريوهات لحل »النواب« أو التمديد 
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وزير الزراعة يحذر من كارثة إنسانية وغذائية
في المنطقة بسبب الجراد الصحراوي

 ٣٥ مشاركا من ٥ دول عربية يناقشون
في عمان رؤية مستقبل المنطقة 

 التوصية بلجنة لتحديد مرضى السرطان 
المحتاجين ل7دوية المناعية 




    

     
    
     
     


    






     


    

     



    
    

    
 


     


    
    
     
     



     





     
    
      
    



      
    
    

    
     
    

    
    
     

 
     

   
  



     




     


    
     
    
     
   

    


 


    
    
     
   




     
  
      


    




    



   
    
    
    
      

     
    



    
     

    
    
   





 

    


    
     



     

 
    

  
  


     
    
     
    
 





     




 


  




    







     






أول مركز شامل للخدمات الحكومية.. 

يفتتح اليوم

 »الصيادلة« تدرس إقامة انتخاباتها 
بموعدها المقرر سابقF في »رمضان« 

 ضبط ١٠ أشخاص بحوزتهم مواد
مخدرة وأسلحة 
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»المحاكمة عن بعد«: عشر دقائق بدًال من ١٠ ساعات
     
      

      
      


     
     


    

    



     
     

     



      
     

     




      
     
     
    
    
       


      
    

      
      
    
  
      
      
     




    




     
      
  





   
       

 

      





 
     
    
    



     

     



 
      

   

 
























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


 لُقى أثرية ونقوش تاريخية توضح تاريخ بصيرا القديم 
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 مجلس محلي زي يبحث إنشاء عبارات 
صندوقية في المنطقة 

 مياه البلقاء تعد بحل مشكلة تكسر 
الخطوط في زي 

 المطالبة بتفعيل مكتب »اشغال« الرويشد 





















  
     







    


    

     



   

      
      
      
 


    
     
  
      




     
 


       

 







     



     



     
     

      



      





    
      

 
      
     
      
     

      

     

 

      
      

     









   

      
     


      
      
  
     


      
       

   
      

    

     
      
      
      

  
    
      
      
     
      
    


 

 جامعية تؤسس أكاديمية للحرف اليدوية للتغلب 
على البطالة في الكرك 

 حزمة مشروعات بمليون دينار في مؤتة 
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االحتالل يقرر بناء ١٩٠٠ وحدة استيطانية  بالضفة
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٥٠ ألف3 يؤدون الجمعة في ا+قصى وسط إجراءات إسرائيلية مشددة



العراق.. بازار بيع وشراء مناصب


 الجزائر.. تظاهرات حاشدة للحراك 
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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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O d e h o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m
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٤٫٩ ألف شقة مبيعة مستفيدة من قرار ا�عفاء 

لشهر كانون الثاني الماضي

 ا4ردن يزخر بالفرص االستثمارية الواعدة بقطاعات استراتيجية 






 
     
      



     
 

      


    

    

 






    

     
    



  
     
     

    

      
      
     




   

       






    


   
    
    






      
    


     
    
   





     
 



   


    

    
  

     


     
     
 
    


     
     
     








 


    
     
    
     
      

      

   










      

      
    
      




     
 























 مؤتمر الفنيين ا4ول يبدأ بعمان .. اليوم 


      
      
     



 
  
    



    




      
      

    


 
     



     
     

     
     

     
 




      
       
     



»الملكيات الفردية« تعيق تطوير قطاع 
النقل العام 
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مؤشر البورصة  يفقد ٢٤ نقطة بانخفاض القطاعات الثالثة 
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 كيف يفكر االفتراضيون عند مواجهة الكوارث؟ 


 »سفر في قبضة اليد« لـ لمياء نويرة بوكيل.. رحلة الكتابة المغامرة 
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 عمر الخيـّـام والتصوف @ 

» من زاوية أنثى«.. الرواية إذ تُغافل كاتَبها 


     
 
      

 
    
    
      




     
       

 

      
    

 
 
      


    
        
       
    
   
             
      
     
       
         

  
  
     
      
        
     
      

 
  
        
      
    












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







 بجدارة..
ولتوجيه إشارة 




      
      



     

    
      



      

      
       



 

      




      

      
      
     



    

   


     
      
     

      

    
      





 ا�ميرة زينة ترعى انطالق تصفيات »الطاولة« ا�ولمبية 
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» صقور ا�ردن« يضرب بقوة في افتتاح النافذة ا�ولى لتصفيات كأس آسيا 


    

    
      
     



    
    
     


      
      
      




    
    
    
    
     


    


    

     





     
     

      

     



     

      







    


     

 
     




    

     

    
     


     


     
     
      
     


     

      
     
   






     
 


       

  





     




    
    

       
      
      
     

  

      

















   
    
   
    
    





   
   














 
   


    

   
   
   



















 نتائج متنوعة في الجولة الرابعة لدوري الرجبي 
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 وادي موسى يخسر أمام السالم الُعماني 
في »طائرة ا�ندية العربية« 



      
      

    









     

     

     
 


 
     
    



     
 
      
     






 دي السال يخسر أمام المقاولون في »طائرة الشابات« 

 الوحدات يتصدر دوري البنك العربي ت ١٧ 

» فروسية قلعة السلط« تنطلق اليوم..
واالفتتاح الرسمي الشهر المقبل 



      
     

     






     



 

     

   
      

    












    
     



     

    
    



    







    
    


    


      
     


     

     
      
    
      





     
     


     

     
      


     


     

     
     


    



     


      



    
    
    
     



 
     


     






     
     
     















 

أيمن المجالي




راكان السعايدة

فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m














   
     
       





 
     
    
 


   





    
      
     




    
    

     


    
        

    
    






   

     




     
    


     

    




    
     

     

     









         




         



       
          















       






    
       











  
        


      
         










         



     
      


     
     
  



        


         
      


 
        
         



        
 
      


      
   






غوتيريش: كابوس إدلب يجب أن ينتهي
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