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الملك في الجنوب.. 



















 




       
    
    
   


    





الرزاز: الالءات الملكية تمثل موقفنا 




مستشفى لعزل أي إصابة بالكورونا




     



    



   



     
   

    


     







    
    
    


    
    




     
     
    



    



     
    
   

   







      

 
        



        
       
     




      



         



       
       
   

       


       
 
         




       

        



        
        
        
       
        







 


 


  







   
   





  
  


   











  

  







   




   زيادة رواتب ٧٦٫٦ ألف متقاعد »ضمان«
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 الملك يدعو �براز مكانة العقبة للمستثمرين والصناعيين 
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 الملك: تطوير المنتج السياحي بطرق إبداعية ومبتكرة 

 الرزاز: االنتهاء من الطريق الصحراوي العام الحالي 
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 الملك: مواقفنا ثابتة ومبدئية بخصوص السالم والقضية الفلسطينية 
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 زيادة رواتب ٧٦٫٦ ألف متقاعد »ضمان« 




      



    
   


     
   
  
     
    



 
       
   

     
    
    
    

    

    
     
     



     


    

     
   




      

    
    


     
     
     









 


  
    

    
 

     

     

     
    



    


    
     
     
   
   

     
    
 




    

      

     
 
   
    
 
   

   
  

     
  

 
     
   
    
    


      
   


 


     
    

    

   
    


     
   
    


       


    

      
    
      
  
      


     
 
    

     
     
    



  

 
 

     
      
    


   
 

  





      



     
    
     

     



 الخاليلة: ٤٠٠ الف دينار ارباح 
مستشفى المقاصد 









   



 
    

     

    


    
    
   

 
     


  


   


 

    
       

    
    
    
    

 

 إجراءات لتحسين وضع موظفي 
»التكنولوجيا« 

 منح النشاء معامل البان للجميعات في جرش 

 إغالق مصنع صمد يحرم مئات الشباب 
من العمل 



    
    


    
     
      

     





     




     


    




    

    
    

    
    

     





     
    

    
     
     

  







     

    
    
    




     


     
    
   
   
     




   
     
    
       
   

 


    


      




     
   
     

 


    
     
     


   



    

 

    



    
     


  


     

     
    
  


 



      
    
    
     
     



    

    
    

    
    
    

  




     


     
      
    

     
     

     
 
     










    
    
     



    
     

    
      

 
     



 ٢٢٠ دينارI.. اGعانة الشهرية 
للعسكريين المكفوفين 


    
  
     
    





    

 






 
     
     
  
    
     


     

 
     
      






 





 
 
   
  
 


      
     
     


 
    
 

 













 









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




 ا�ميرة سمية: الماء مصدر قلق للبشرية 

 بحث التعاون مع شرطة نيويورك 

 الخاليلة: ٤٠٠ الف دينار ارباح مستشفى المقاصد 

 وقفة احتجاجية على القروض الجامعية 




     
     
     


    


    


      
      
      
      




    
      
      




       
   
     
      
      



      










    
    


      

    

     







    


    

       
      
     
     



 
     
  
     
     








    
     
     



     





    


     
      
    

      


     
       

     
     
     






     



      
     





       
      


  




      



  
     




      








 جلسة »النواب« تفقد نصابها 
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» مجلس الكرك«: إنجازاتنا كثيرة والنقبل 
تشويهها واالنتقاص منها 
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إ جراءات وقائية وعالجية لمنع دخول »كورونا«


 تنفيذ مشاريع خدمية و تنموية في عي 








     


   

     




    
      



      
     



    
     
     
     
    


   

     
     
      



      
     
    

     
 
      
     





     

      



     





    
    

 


      
     


     



      




    




     
   


     
     









    









    


    

     



    


     



      

      

     




       

    
     
     

    
  
    


      

     



 

 

     


   
    
     




 مواطن يسلم أثريات عثر عليها
في المفرق 

 مبادرة »اترك رغيف خبز« في المفرق 
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 مياه جوفية مالحة تغمر أراضي في الغور ا�وسط والسلطة توضح 
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 العروس والقصعة.. دالئل ترتبط بتاريخ معاصر الزيت 


 
   

      


    
    

      

     
    







  





    
    




     
     
       

  



    
   
     

    


   


    


    
    

     




     
     

   
    


    
    
     
      


     
    


    
  
     


     
      



     





    

     







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











     
   
   
 
   




     



     
     
     
     

     

    
   



 



»صفقة القرن« إلى العلن.. و»أوسلو« تقترب من الموت
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الحراك يتواصل في لبنان..
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 استمرار تدفق ا�سلحة إلى ليبيا رغم »التزامات برلين« 

 زلزال تركيا يجبر عائالت على النوم في الشوارع 
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 الجيش السوري على أعتاب معرة النعمان 



 سقوط صواريخ قرب السفارة ا�ميركية
في بغداد.. واالحتجاجات تتجدد 
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a  a l t a h e r @ a s u  e d u  j o
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k

     

       




       




  
        



         
       

       
         



        






  
         



      

        
       



       


        


        

       

      


     


      


        
  
       
         




        




 



      
       
      

         

        
     



         
       



        
        
         
       




A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m
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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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 شابة تعدّ ا�طباق التقليدية بأشكال مختلفة 


       
     
      



      


     
      






      

   



   
       
      
     


    






       

     
  
       







       


       

     
     




    








      
      
         






 انطالق الملتقى الوطني للرياديين والمبتكرين الشباب 


     
    



     



   


      
     
      







    


      
      
      
    
      
     



 سفراء »العلوم والتكنولوجيا« يحصدون ا+بداع بقطر 
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الطويسي: مكانة خاصة للفنان ا�ردني في الوجدان الوطني



قسيسية: الخيال يسهم في تطوير شخصية الطفل وثقافته
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فضاءات المكان ا�ردني وجهة صّناع ا�فالم العالمية
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 فيروس كورونا الجديد.. خطر محدق أم عابر سبيل؟  فيروس كورونا الجديد.. خطر محدق أم عابر سبيل؟ 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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أنبوب النفط العراقي ا�ردني 
تفاهمات برسم االنتظار

 خمس شركات تشكل ٥٦٫٤٪ من القيمة السوقية 
لبورصة عمان 

 »اللوجستية« تبدأ بتخزين مادة الديزل لصالح 
الشركات التسويقية 
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 جدل استيراد الدجاج بعبوات ١٦ كغم 
يتحول إلى بيانات 



  



  
  
 
    $
  
   




  
 
   


 







       



   $     
    
       


      








        


        
         



        









 
       





    


         
       
      

      

















































































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



 »اللوجستية« تبدأ بتخزين الديزل لصالح الشركات التسويقية 

 اتفاقية بين »جيدكو« و»منافذ« 
لتدريب ٢٢ شركة محلية 



   

     
   

 

    
    
     
    
   



    
      
    
      
    




   
    
  
   
     
    

 

    
   

 

   
    
     
     


    

     
    


   
     
   
       
     
 
   


   
     
     
       
     
    
    


      
   

 
   





    
     

    
    
   


   


 



 
    


     
   

   




 
     

 
      
     
    

    


      



    


  






     
     
      
   



 صناعيون يطالبون الحكومة بإعادة 
االمتيازات للمناطق التنموية 

 التخليص على ٣٢ ألف مركبة
من »حرّة الزرقاء« العام الماضي 



   


  


  
   

    
   


  
   




 
   


  

   



   





  
   
   


   
   
   
   






   




   





   
   
   
   


   



   
    
   
   

   
   






   

   






  
    
    
  


    





   



    
    

    
    
   







    
  
   


   

    
    



   
    
    


   
   
 


  

     
   
   
   


     
  
   
   
    
    
   
   


    


    
   
   

   
   





جدل استيراد الدجاج بعبوات ١٦ كغم يتحول
إلى بيانات من شركات محلية
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 إنجاز تاريخي للتونسية أُنس جابر في »تنسية أستراليا « 
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