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الحكومة تطلق الحزمة الخامسة 
من البرنامج االقتصادي







   



   











   







      

       












       
       
      


        





إعادة »استئناف عمان« إلى قصر العدل خالل شهرين

نظام التسويات والمصالحات إلى »الوزراء« قريب/
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الملك يفتتح مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري

ويزور محطة العلوم البحرية
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 رئيس الوزراء: ا�ردن والسعودية يشكالن
عمق�  استراتيجي� 

 القيسي: ا�ردن يرفض أي مخطط من شأنه 
ا7طاحة بالحق الفلسطيني في دولة مستقلة 

 »الحريات النيابية« تؤكد أهمية تطوير خدمات 
»العدل« ا7لكترونية 
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 الرزاز يتسلم نسخة من تقرير اللجنة 
الوطنية للقانون الدولي ا7نساني 

 نظام حساب أمانات التسويات 
والمصالحات إلى مجلس الوزراء قريبا 

 شمول المهندسين الزراعيين في »ا7دارة 
المحلية« بعالوات القطاع العام بأثر رجعي 

 اجتماع ثالثي في عمان لبحث ا�من الغذائي العربي 
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 الملك يفتتح مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري 

 الملك يزور محطة العلوم البحرية في العقبة 




  
    
     

     
    


    
 
   
    
    
    
      







     
     

     


      
     
     
  


    

     

    


     

      

    
     


  
    
       
     

    
     


     
    
   



   
    
    
 




      
     
      






  

    


     

      
      
    


     



    





    
      


     

     





      
    
     





   
   
     
     


  
    





 اتفاق 4عادة »استئناف عمان« إلى قصر العدل خالل شهرين 
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 وزير العمل يؤكد أهمية تمكين الشباب وإطالق 
طاقاتهم ورفع مهاراتهم 

 عماوي: ا,ردن أزال جميع قيود العمل المفروضة 
على النساء 

 منحة طبية يابانية لمستشفى المقاصد الخيري 




 
     

    



   
      

      
    

     



      
      
     

      
     
       

     



     
     
     





    
    


      

       
     




     
     
     
      





     





   

      




 

     
      
      
      
      

     
     
 


     




      


   


  
     
     
     


     


      
     
     




    

     
     
    
      


 –      
       
      

      





     
      
     

     


      
      

  
   



      
       






    



     




      


     




 وزير الداخلية يبحث التعاون مع االمارات 

 »ائتالف االحزاب« يدعو »الوسط اBسالمي« 
للمشاركة  باالنتخابات 

 عربيات: حزب العدالة واالصالح يتشاور 
بخصوص االنتخابات 

» جمعية الفنادق« تناشد الحكومة بالتدخل 
لتحصيل مستحقاتها على الجانب الليبي 
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 Nصدار وتجديد بطاقة التأمين الصحي إلكترونيB توجه 
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   وزير البيئة: زراعة ١٠ ماليين شجرة خالل 
 ٢٠٢٠ - ٢٠٣٠

 إطالق ٦٠ رأس! من المها العربي 
في محمية الشومري 

 موظفو مديرية البترا يتوقفون عن العمل 
لشح مصادر المياه 
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» المياه« تنهي حوسبة جميع خدماتها 



 اDغوار الجنوبية.. توسع في الزراعات البديلة 
النخفاض جدوى »التقليدية« 

 اعتراض على قطع أشجار في إربد.. والبلدية 
تعزوه للسالمة المرورية 



        




     
    



       
     

   



      
      

     



      
       
       
       
     



        
      

       



     
     




       
       

      
      
     
    
   
       

      
      
       

      
      




       
      



       
      
      

      


       
      
       



        

   

      









       


        




      
       

  



    
       


       


         
       
       




  



         
        


        
       
      



        

       

  
    
  

     
     


       



     






    

        
       


        
     



      








      

 






       
       
      









 غابات المفرق.. متعة التنزه بين أشجار اللزاب والبطم والخروب 
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 سفير الصين لدى المملكة: نتائج إيجابية
 في مكافحة »كورونا« 

 الكرك تطلق حملتها الثالثة لمقاطعة البضائع الصهيونية 




      




      
       
       

      


        
  




       
       
      

   


       

     
     
      
        


       

      
       
      
       





      

      







    
      


    



     
     
       



       

   
       
       

  
      



      

      

      
      
      

    
     









     
    


      



       

       
  

       
       
     
      
      



  



    

     


   
     

      
     

 
     
       

 
       



        

    
      

     
    


      
     

 


       
       
      
      
     



   وفد برلماني فرنسي يشيد بدور ا1ردن 
في استضافة الالجئين 

   »الهاشمية« وهيئة النقل تؤكدان ضرورة 
حل مشكلة المواصالت لطلبة الجامعة 
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 وزير الخارجية ونظيره الهولندي يؤكدان أهمية 
التعاون في مكافحة ا�رهاب 

 فاعليات تؤكد اعتزازها بالمتقاعدين العسكريين 
والمحاربين القدامى 





    
    
     



  




 
     


    
    

    



    

    
    

    




  
    









   
  

    


    
   

    

   




    



    
     
     
   
    

 

   
   

   
    
    


    
    



    
    
    











 
  

    

    








    

   





     


    



  
    
      
     
     




   



    




    
    

    


     
    
     
    


     


   
    












   
    
  


    
    

 




    






     

     
   
    





    


    

 
      
       


    



     
     


     
   

     




     

    
   

 




      



     
 





  
    


 

    
   
   
      


    
  

    
   

    



   
 
    

    

  




     


   
    
 








     
    
    




    

      
    







    

    
    
    



    

 
    
 








      
  
     
     



    
    
    
  


    
      
    



     





    
    




    



    

   

   







   

    

    
    


    
     
    






  
   
    












 القبض على شخص بحوزته ٨ أسلحة 
نارية وكميات من الذخيرة 

 ضبط أكياس تسوق بالستيكية غير قابلة للتحلل 

» أمن الدولة« تؤجل محاكمة متهم لحين 
استقرار وضعه الصحي 




  
     


     

      
    
     
     
   


 
      
     
    

 
      
     
 


    





      
    
    



 








       
    

       
     
     



    
    
  
            

  


    
    






   
     
     




     


     


      

    


    
     
      



      
     
      
    

    
      
       
     



 شخصيات مقدسية تشيد بمواقف الملك 
تجاه القضية الفلسطينية 



    


    
   
      

   
     

   
    
    


    

  
      


      
    
     
      


     
   

      
     

    
      

    




 
    
    
      


 
  

      
       
    
      
     

  

     

     


 
     
    
    
   


 


    
     

    

  
      
     
     
     


   
    
     

    


 
     



  



 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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 جامعية تخترق عالم الرواية باستخدام »الطب النفسي« 



       
       
      

       


        



       


        
        
         



      



       


         
       
        


       
        
       

       



         
       
   
     


       





 باحثة أردنية »سفيرة تسامح« إلى العالم 
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 »فرسان ا,ردن« مبادرة طالبية
في »اليرموك«  

» التكنولوجيا« تطلق غابة الوفاء للمتقاعدين العسكريين 


   




  

   
    
     

  

   
    



   
   

     
   
     
   

  
   


   





  
   
  
     

    
    
    
    
    

   
    




     

   
     

  

     
   

 
    
  
    

    
  

    
  
    
   
   






    
    





a r a a @ a l r a i  c o m
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l






 


          






         





          
        




         








 

        






        


        




     
         



        




       








        
    





      




 




   
       

  












   
        


     






        
 
        
 


         
  

         
         




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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موسكو: مستعدون 	يجاد حلول للصراع الفلسطيني - ا	سرائيلي
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االحتالل يجرف أراضي في الضفة
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ا�سد: عازمون على »تحرير« كافة ا�راضي السورية 
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»السوسنة السوداء« جائزة مهرجان عمان السينمائي الدولي



الحوري: استعدادات مكثفة لـ»إربد عاصمة للثقافة العربية«

 معرض للفنان لمبز في غاليري القاهرة عمان 
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أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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 برلين: مخططات مرعبة لهجمات 
ضد مساجد في ألمانيا 



    
        



         
      



       




        

       
         


 



        
 


       
       
        


      





        
       

 





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






   
     

    
    


    


  





   



     

      


     

    





     




   
     
   


    
      

    




    
     
    


    

   


  
   
    






  









       
 



         
            

        






           



  


          
         





       
        
         





      









m n a 3 4 8 @ g m a i l  c o m





        
     




        
     


       
         
      



 


 
       






       


        
  
        









          





        






   





         
        






   











 ترمب يسخر من قصر قامة 
خصومه السياسيين 
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لجنة لدراسة مطالب أصحاب الحافالت 
والخروج بتوصيات خالل شهر
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الفايز يطالب بتحقيق شفاف بشكاوى ارتفاع 
فواتير الكهرباء

 



بدء تراجع أسعار سلع مشمولة بقرار تخفيض 
ضريبة المبيعات
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 الحكومة تطلق الحزمة الخامسة من برنامجها االقتصادي 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل الهبوط 


        
        



      
        




     

     

         





         
        
        
         
       





        






        
       

       
        
       
       






      




       
       
       
       
        
        


       
       








متضررو الباص السريع يدعون 
رئيس الوزراء لزياراتهم 






    
     


   


     




     

     



    

     
    
     



     
     
      




   
     
    


     
     
     



 انخفاض أسعار الجملة ٠٫٦٪ في ٢٠١٩ 
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 التخليص على ١٦٠ مركبة يوميا من المنطقة الحرة 

لقاء يناقش فرص تعزيز االستثمارات مع الهند
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 لجنة فنية لتقييم مراكز تقديم الخدمات  

الحكومية  للمواطنين 

 الضريبة تدعو الشركات لتوريد المبالغ 
المقتطعة من مؤدي الخدمات 

 مؤسسة التمويل الدولية تبيع حصتها 
في كابيتال بنك ا2ردن 

 ١١٫٢٢ مليون دوالر صافي أرباح 
بنك القدس 
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 الفايز يطالب بتحقيق شفاف بشكاوى ارتفاع فواتير الكهرباء  




 بدء تراجع أسعار بعض السلع المشمولة 
بقرار تخفيض ضريبة المبيعات 

»االقتصادي واالجتماعي« يناقش واقع التعاونيات
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ا&مارات تصدر رخصة تشغيل وحدة لمحطة 
طاقة نووية في العالم العربي

دمشق تستأنف الرحالت المدنية بمطار حلب 
8ول مرة منذ ٢٠١٢
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 اتضاح قائمة »صقور ا
ردن« للقاء 
سريالنكا »ا�سيوي« 





    

    

 

  
    
    
     

    



     

     
   
      



     
    



    


 
    
 



 
   
   
    
    
     
    

    
    
  

     
    

   


    

   

     
   
   
    
 

    
      
    





       
       
       



        
        
      


       
        








        



         
         






 »كرة سحاب« يستقطب الخب ويفاتح الزوي 
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 »همالن« ينتخب ادارة جديدة 

 دورة للحكمات المستجدات بالكرة 
في جامعة مؤتة 


 المشاركة ا+ردنية في نزاالت البطولة 

ا1سيوية تبدأ اليوم 
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 رقم أردني جديد للعداءة بشناق في سباق ٤٠٠م 
داخل الصاالت 



 النصر يتغلب على »المقاولون« وينفرد بصدارة 
»طائرة الشابات« 
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 أتلتيكو مدريد يستقبل ليفربول.. وسان جيرمان 
ضيف( على دورتموند 
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الرهاب االجتماعي عند ا�طفال..خوف وانطواء 
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تحذيرات من استخدام عقار محفز للوالدة لتأثيراته الخطرة
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