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

  










|    |




        



     $     








       
       
   










إربد تختنق والحلول معطلة




       
       
    
     




        



  

      
   



      
   
      
      
       

 



الصفدي والفروف: قرارات الشرعية 
المرجعية لحل القضية الفلسطينية





   
    

 

   


   
  


    



    
     
    
    
   
   




لجنة حكومية لتعديل التوقيف ا*داري


ا9ردن بالمرتبة ٦٢ في ترتيب االزدهار
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 لجنة حكومية لتعديل التوقيف ا�داري 


 القيسي: ا'ردن تحمل أعباًء لمواقفه المشرفة
تجاه ا'زمات السياسية 

» العمل النيابية«: ضرورة إجراء حوار وطني
�قرار قانون عمل يخدم الجميع 
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 الداوود: ال صّحة للمعلومات المتداولة حول 
استثناء لتعيين ١٠٠ موظّف بعقود شراء خدمات 

 العضايلة يبحث التعاون مع الكويت وروسيا 

 تقرير: ا'ردن بالمرتبة ٦٢ 
بين ١٨٠ دولة في ترتيب ا�زدهار 

 التنسيب بزيادة العاملين بـ »الهاشمية«
 R٣٠ دينار
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 ا�ردن وروسيا: قرارات الشرعية يجب أن تكون المرجعية 
لحل القضية  الفلسطينية 
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   مسيرة تأييد ووالء للملك بالعقبة 

   اجتماع لتقييم استدامة منظمات المجتمع المدني 

   انطالق اجتماع الدورة ١٨ للجنة شؤون 
عمل المرأة العربية 

   الروابدة: الهوية الوطنية التعبير الحقيقي
عن سمات الوطن وخصائصه الذاتية 
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 الفايز يؤكد عمق العالقات االستراتيجية ا<ردنية السعودية 



 الرفاعي: موقف ا<ردن من صفقة القرن أبرز 
وحدة ا<ردنيين والتفافهم حول قيادتهم 

 وقفة طالبية في جامعة الحسين بن طالل 
تنديدJ بصفقة القرن 
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   جامعة جورج تاون تمنح ا
ميرة غيداء 
طالل جائزة ١٨٢٠  التحاد الخريجين

 ضبط سائق استهتر بحياة الطالب أثناء نقلهم 

 جابر: ا
ردن يسعى >دخال برامج متطورة 
في تشخيص ا
مراض السرطانية 

 ضبط ٧ أشخاص بتهمة التسخير للتسول 

 فتح باب االستفادة من قطع أراض مخدومة في إربد 
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   الشحاحدة يؤكد جاهزية »الزراعة« لمواجهة  
الجراد الصحراوي 

 السماعين: دخول ٨٥ ألف تنكة زيت إلى المملكة 
ألحق خسائر بالمنتجين 

 نحو ٥ ماليين دينار قيمة مشاريع خدمية في بلدية 
المزار الجديدة 



    






     
    

   
   


  
    







   




   


   
   

    





    


    

   

    


    
     




   

    




    



    

    
   
    
     
    
 


    

    
    



   


   





     
   


   

    
    





    
   

  
    



   

    


   
    


     
     



    

    

  

    
    

    





     

    

     








   

    

    

 
     
  
    
    
    


 

  

     

     


    
     
     




     
   
    
    

     




     
     



      


    
     
     



    


  




   






   
    

 




 

     




  
    


    
     








   
    
  
 



    
    



 
 
   

    


   

   
    
 LED   
 
    

    



    
    
    
    

    
    
     
     

    
    
    
    

    

 


    
    
  

   
     
   
     


   
    








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

 ٢٨ طفًال يلقون حتفهم سنوي� بحوادث مرورية 
لجلوسهم بجانب السائق.. و»السير« تعاقب المخالفين 





      
   




     

    






   
    
     
     
 


    
     


    



    
   
  



    
  
    
     
   
   
    
 
  




 

    




    

   

  




    
    

    
   
    



 
    
  
    




   
     


     
    




     
    
   
 
 
   
   
   




       

    

   





 تجمع مياه االمطار في منطقة وادي زيد يعيق حركة المرور 
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 بحث التعاون السياحي مع الشيشان 

 مليون دوالر لالجئين السوريين من اليابان 

 وزير االشغال يلتقي مجلس محافظة معان 

 »الصحة«: نسبة نجاح اHطباء العامين في اEقامة ٥٠٪ 
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إ ربد تختنق.. وال حلول في ا�فق 





     
     
 
     
     

      
    







    

   

   
      
     
    
    

  


      






     
      

  





  



    
   

     

     
     
      
     





      
     

      
     
     

     






    

    
     
    



 



    
    

     
      

    





     
   
 

    


    
      
    
     




    
    

     

     


     

  


    

    
       








      
  
      
      
     
     
    


   
    

    

      
      
    




    

     

      
     
 

    




     


    

    
    





 

   





    
      
      
    


     
    
    
     






      

  



    
     


     




     
     








    
    
     

     
    

     

      

     
    

     




    


    
     







 

      


      

    
    
   

     
      
      
    


     
     

     


  
     




































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



 إربد تخطو للوصول الى »ا�من المائي«
وتعول على تنفيذ المشاريع 
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ا�غوار الشمالية.. ميزات زراعية وسياحية تحتاج لالستثمار
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نتانياهو يسعى للقانون الفرنسي للهروب من المحاكمة
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m o h a m a d q 2 0 0 2 @ y a h o o  c o m
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m E m a i l
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الطويسي: معارض الكتب تعزز تقاليد القراءة والمعرفة

 افتتاح معرض »تل زرعة: مرآة من تاريخ ا$ردن القديم« باليرموك 
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 المفقودون في ا�رض.. معالجة سينمائية 


     

     
      

   
    
     
   






     


    

     
      
      
     
      
      

    
     


     
     

    
     




      

     





    
     
     
  




     
  
     
      

      


      
     


     
    

      
       
       






      
     
    

 


     
     


   
    
     
   

     


     
  
      
      

     
      
     
     
   


   



 
     
     

 


     

     
      
      
  
     


     
      




    
     

     


      

     


 




 
     
     


     
      
      
       

 
        
     

     


   



 

      

     
     



     
     
      
   
     
     



      

    
     
     

   


     
       

      
    

      


      




 
     
     
      
      

     
  



     



    


       

      

     





    
     
    
     
  
     


     

    
     
      

       

  




































 




   





   
   

  

   







   
 


  
  



 

   
   

   
   




  
   
  

   
 
   
   
  
  


 
  
   




   

  

   


   




   





Abdelhadi18@yahoo com






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


    

     
























































































































































































































































































































































































































































































    
 





         

      


        








































 – – – –  –
 – – –  – – – –

 – – –











 –

 –










 – –

 –
 –

 –
   –

 –  –  –
 –

 –  –    –   –
 –

     –

 – – – – – –
 – – –  –  – – 

 – –



































































































































































































































































































































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

 التصفيات ا�ولمبية لكرة الطاولة تنطلق 
في عمان.. ا�ثنين 

 توصية بزيادة عدد منتخبات كأس آسيا 
لسيدات كرة القدم 






     
     


     
     
    



     
      
      
    

    

   
    
    




     
    
      



     

     

    




     
     


     
      




    







     

     

   
 
     
     




      

     
     
      

     








     
     
    

     

 
     
    
     

    



    
     


     

  
     

 

 
    
     
     
     
      




 

   







 

     



   
      
    
    

    


 
   


    

    
      

    


    



    
    
    
     
   


 
    


    

   

    


    
   

    





   
   
    
   
    
    
    


    

     



     




    






    





  





 »صقور ا�ردن« يتحضر لـ سريالنكا.. 
و»درس منجوليا« حاضر 



 بطولة غرب آسيا العاشرة لـ »كرة الرجال« في ا�مارات 
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 »تطوير العقبة«.. واالستثمار في الرياضة 




      
      
      



      

      
    



 


     
      
  
     
 

     
     




       
    
      
      
      




       

 

    


      
      

      


       
       

      
      


      
    
     
       
      
       
      



       
     



     
      
       

 

   
      
     




    



      
 
      
  

      
       


      
     
    

    


     

 

    






    

  
     



      





     

     

      
 
     



 
    
     
      
       
     
      
     
      


       

      



    
    
     


       


      
 
      
     

     
     





      
     
     
    





 رسمي� .. ا�ردن ينظم بطولة العالم 
لاللترامارثون 



      


    

      
     



       


 
     

     

     
    
  
      


  
       

      
     

     
  

        
      

  





 مشاركة واسعة في دوري »الناشئين« للتايكواندو 
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 الجولة الرابعة لدوري الرجبي.. غد� 

 اختتام »ضاحية« مركز شباب الهاشمية 



     
     





     
      









      

  




    




      
    



    


    



 مهام آسيوية للحكام والمقيمين 

 قطيشات يترشح لرئاسة االتحاد العربي 
للرياضة  العسكرية 



 

 
     



      
     



     
      





     
     

     


    

     

    
     




    
    

     










     
    

    



    
     

     


     

    

 



 
    



     

 


   
    

    
  


   
    
   







    


  



    
    
    



    

  




   





   


    
    



    
   


   




 الكرمل يعبر الوحدات في »طائرة الشباب« 

والعودة يسترد توازنه 

 جلسات حوارية لمركز شابات عيمة 


    

   


    


    


  


    
    
   
     


    


    
     


    
    


    
   
    
   




    





 »البريدج« إلى مهرجان القاهرة الدولي اليوم 




    







   

    
    



    
    


      

    
   




 

   



   
    




























 

أيمن المجالي




راكان السعايدة




فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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 سوري يحمي ابنته من أصوات القصف.. بالضحك 
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مزارعون يعتصمون أمام ساحة الصادرات 
في السوق المركزي
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إجراءات رادعة بحق مركبات 
ومشغلي التطبيقات الذكية المخالفة
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صناعيون يطالبون بتدابير لحماية 
الصناعة الوطنية



السقاف: الصندوق يدرس االستثمار المشترك 
في مشاريع جديدة
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 مزارعون يعتصمون أمام ساحة الصادرات في السوق المركزي 



 السقاف: الصندوق يدرس االستثمار المشترك في مشاريع جديدة 
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 افتتاح مركز اتصال زين في ديرعال 
بتمويل من »التخطيط«  اتفاقيات لتمويل برنامج سخانات وأنظمة 

شمسية مدعومة
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 ترجيج تخفيض اسعار المحروقات 
نهاية الشهر 

 انخفاض إجمالي مساحة ا4بنية 
المرخصة بالمملكة العام الماضي 
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وصول أول طائرة مدنية إلى مطار حلب الدولي 
بعد انقطاع لسنوات

صندوق النقد: تأثيرات كورونا على االقتصاد 
العالمي قد تكون قصيرة ا6جل
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