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شفاء ٤٩ إصابة بانفلونزا الخنازير 
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الملك: دولة فلسطينية أساس إنهاء الصراع
















    
      
      
 


 







     
      














  
   
  

  

  




 

   
  

 



































        
 











ولي العهد يزور القيادة العامةولي العهد يزور القيادة العامة
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 توافق أردني أذري على توسيع التعاون االقتصادي والسياحي والتصنيع الدفاعي 



      
   
    




      
       
     
      




      

      
     





       



       
     



       
    





 
    




     
      
      



     




      



     
      
     
      


      
      



     



      



     




      
   
      
     
 


      





       

      


       




       
      


   
 

  


     


     

       
        







       






    
      






      











رضاييف: برنامج عمل ينفذ مع ا)ردن بعد اجتماع ٢٠٢٠ 
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» النواب« يقر معدل خدمة الضباط في القوات المسلحة 

 »قانونية النواب« تناقش القانون المعدل للدفاع المدني 



  
    


    

     
      
 




    
   
   

   
    
    




     

     


     


    



     







    



     

    
   










   

   
    




    

  
     
    
     
    


    
     
     


    
     






   
   




    
     
     
    
     


  

     

    
    
    
  
   







     

    
    
     
      
     







 




     
   
    

     
     
     
    

     
    



 ولي العهد يزور القيادة العامة 

 الرزاز: رعاية ذوي االحتياجات الخاصة واجب 

 دبابنة: االرتقاء بحقوق االنسان أولوية لدى الحكومة 

 الفايز يشيد بالعالقات مع ا;مارات 
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 البكار: ننظر بمخالفات بحق نائب 

 الديحاني: خارطة طريق الستثمارات كويتية 
قادمة إلى اGردن 



    

    
     



    


    
   
   




     



    

    



  
    
     

    




     





 


    
     



   






     
 
    
     
    

  

    
    
    


    
    



    
   



 
    

     

 


    
     

  
     


     

  


 


   











   
    







   
 
    



  

   

    



– 
   

   
  
    




   
   
    

   





–

    
 
    



   



     


 

     

     







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







 العيسوي: تحسين الخدمات يرتكز على تشاركية 
مع المواطنين وتكاملية بين المؤسسات 



إ نشاء مدرسة مهنية في الوسطية يصطدم بممانعة »التربية« 


 رفض شراء قطع أراض لتنفيذ مشاريع في المفرق 






   





    
     

    


  
     

     
    
    




    

   
    





    
 


    
     

     
    
    


     



  
      

     

   


      
    
    
    
    

     
    

 






   
     
    

    
   
   
    
    



    








  







    
     

    



    



     
     
     
     


   
    
  








   


    

    
     
     


    

     

    



   
    
    







    




     
    



 





  


    



    




      




      

    
     



    
     


  







     



 
  



    



    

    
     






      
    



   
      
$ 





    
    
  



  $    
   
    
     



   

    


    



    


    

    


      
 
      




   
    
     
    

     
    
     
    

    
  
 


   
     
    

    
      
  

     
     
    
   



     
      

     

     




     
    
      

    
     
     
     

     


     
 
      
      







 الحديد يقدم أوراق اعتماده سفير9 في لبنان 

 بحث التعاون العسكري مع دول 

 الجيش واBمن يسيران بعثة الحج المسيحي 

 حماد: عمان وأبوظبي بقيتا على العهد 



       






     






      




      
      




     

      
 
       



    





     
       –
     






    
     

 



       


     


      
      

      
 
   
    
      






      
  
      


    



      

     
     
     


   

     


      

     

     
       
      




      

      
     


 
     

     


  





       








      




  
    

       

     


     


     
     
     

     







      
 

   


       


      
      





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



شمول موظفي ومتقاعدي ا�مانة بزيادة الرواتب 
والمصادقة على »الموازنة« 

 رسالة من فوق الماء إلى وزارة ا�شغال 

 إجراءات لتصويب ما خلفته ا�مطار في العينا 
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 ٤٩ اصابة بانفلونزا الخنازير
تماثلت للشفاء و٨ قيد العالج 

 »التمويل الصحي والحوكمة«
منطلق لتوسيع مظلة التأمين بالكرك 

 »التنمية« تطلب من »العقبة الخاصة« 
مساعدتها بمكافحة التسول 

 الطفيلة تعاني بطء العمل بشارع رئيسي 
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دراسة: سدود وآبار غير قانونية في الجانب 
السوري من حوض اليرموك
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حل »الكنيست الـ ٢٢«.. اليوم
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السلطة الفلسطينية تطالب بعقد االنتخابات في القدس
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دول الخليج تؤكد وحدتها



 
     
       




 

    

     




     
 



     
     




       


     

     


     
 
     


     


     
     
 

    



     

      
     
      






       
 
    

     
       

    


 
     

     








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



 مواجهات صعبة للفيصلي قبل بلوغ دور »مجموعات« 
أبطال آسيا 
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 .. وحيد& في الصدارة 


     
  
      
    
     



    
    

    
     




    

    
     




  
     


     



     
     










    



    
 

       


  



    
      
      
    
     






    
      
    
    

     

    

  

    
     
      






    
      
    
   

 
    

     
     



    



     
     
     
    


    

     




  
     
       
      

   
 
      
     
    
     
     

     
      



 الدردور يواصل احتجابه عن تدريبات الوحدات 



     


     
   


   
       
    





      
      
      


   




      

      



     
 
   
    
    


     


    
     
     
     


     
    














 اختتام بطولة »كليات مؤتة« لخماسي الكرة 


      
     


   

     
    





     
     

     


    
    
  




     







 انتخاب هيئة إدارية جديدة لنادي الحسينية 


     
      




    



    




 مشاركة أردنية في الدورة الدولية للحكمات 

 ورشات توعوية في مركز شابات العيص 









     

    
     
     



    
    




      
    



 

    


    

      


      

      


    


 بدء التسجيل بدورة التدريب للمستوى 
الثاني بكرة القدم 



      

B





C
     








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

 اتحاد الكرة يؤكد »انفراج ا�زمة« مع الحكام 

 بدء الفحوصات الطبية لفرق المحترفين 

 العبو المنتخب لدور الثمانية
في »تنسية غرب آسيا« 



      




      
     
     
     


      




      


   
    


 



     
      
     
     




     
       
     
     
     


    
     


     



    

     
      






     
    
 







 

     

   

     
    











 





     

 


      
      




     

     
     





» ناشئات الكرة« يبحث عن لقبه الثاني في »غرب آسيا« 

 بشارات خامس: في »فروسية« السالم الدولية 



 منتخب الترايثلون يختتم معسكره في البحرين 
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beIN 1


beIN 4

beIN 3

beIN 6

beIN 3

beIN 2

beIN 5

beIN 4

beIN 7
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 تنافس مثير على وصافتي »الثالثة والرابعة« 




    

  
     

   


  

   

    

  
     
    


    

   

      
     
     

    
  
      


  

    

    
  

  


      
 

    


 

     



      

  
   

     
       


    
      




    


  

    
     



    
     



    
    
     



    

     


  
     
      
       
   




      





    
    

    
     
     


     
 

    
    



 

 



 السد القطري جاهز للمباراة االفتتاحية على أرضه 



     
    


    
   


      
    

    



  
     
      

      
     


 

     
     

     
      

     
    
     

 



     
      




    
      

      
    
     

     


   


   

      






     
     



    
  
    
      








 
      
     
   





     
     

      

     

     


    




     
     
    



  
      

 





     






   


  


 آرسنال يحسم »دربي« لندن
في الدوري ا3نجليزي 
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داوود حنانيا:  أمران مقدسان.. وحدة الضفتين والدستور
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 مفكر ليبي يعاين دور ا�مام الغزالي في نهضة المجتمع 

 ندوة حوارية تناقش واقع المسرح ا�ردني 
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 الشارقة تمثل الثقافة العربية في »المكسيك للكتاب ٢٠٢٠« 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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»تضامن«: ١٤٠ ألف شاب يعانون من البطالة

»طاقة النواب« تقر إلغاء اتفاقية المشاركة 
لالستكشاف عن البترول





    

  
    
    

 
    
   
   

    






   

    


    







   



   
   
    


   

    
    

   



 

    


 


  



 
   
   


    

 
   





٤٥٠ شركة صينية تعرض منتجاتها في عّمان



    







    












    

   

    



٣٫١٥ مليار دينار التسهيالت االئتمانية بالعمالت ا8جنبية

»مالية ا8عيان« تناقش الموازنة مع مؤسسات سوق
رأس المال وتلتقي محافظ »المركزي«
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٤٥٠ شركة صينية تعرض منتجاتها في عّمان
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 أبناء المدينة الوردية يروجونها إلكترونيا 

      
      
     



      

      



    
   




     

     
     



       

       

     




  





     



  
      






      


      
  























 الصادرات الصناعية تزيد ٨٫٧٪ خالل ١٠ أشهر 

 مذكرة تفاهم لتحديد أولويات االستثمار السياحي 



   
     

      



 
     

      


     




    
     

       




    
      
       




     
  
      



  








    


      



  
     




       


   






      
    
    

   


     



     

     


     



 

    
     


     
     
    
    



    
      





      
    
    



     
    
   
 
     





 زيادة في انتاجية ميناء حاويات العقبة 
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 مؤشر بورصة عمان يكسب ٧ نقاط 


        











        
        

        





         

        
         





         
        

   



       
       

       


       
       
       
       
      
       
       

        
     

      
       
      
       

   

  
  
      
      
       
      
      
       
      
       
       
       
       
       
        

 



»مالية ا'عيان« تناقش الموازنة مع مؤسسات سوق رأس المال

» مالية النواب« تبحث مخالفات الزراعة في »المحاسبة« 
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أبو عاقولة يطالب بتسجيل اتحاد نقابات 
اصحاب العمل رسميا


 
     

   
    

      





  
      

      

     



      
     

    



     
  

    


      

     
     
      

     


     
    



     
     


      
      


    
      
  
    


     
     


 

إحباط تهريب سجائر الكترونية 
وأجهزة خلوية في المطار
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أيمن المجالي
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أميركا والمكسيك وكندا توقع اتفاق�
حول التبادل الحر

ا2مارات: الضرائب تشكل ٥٫٥٪
من إيرادات الدولة
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