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الملك في وداع أمير قطر


    



        
 
      



      
     

  

       
      

      


    

        





     





ا!ردن خال من »كورونا«.. ورفع التأهب



 




     


    

     


    

     
   

    

    

     

 
 



١٥٫٩٠٠ ألف وظيفة متاحة في قطر
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االختبارات التحصيلية للتوجيهي في ١٢ أيار 
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 الصحف القطرية تشيد بمباحثات الملك والشيخ تميم 

 متحدثون يكشفون حقيقة صفقة »ترمب - نتانياهو« 
ويدعون لدعم الموقف ا+ردني 



    
    

       


    
       


     

  
    
    




    
    
  



   

 


    


     



    


   

   

    
    





  
    
   
    
    
     
     

     
    
     
    




   
    

   
      
      
    
    
     




     


 


    
    

    






    

     
    



   


     


 


      

  
     

    
 




    


     
     
    

    
    



 


     
    

     





    
      
    

     

     
   

     






      

 
      
     



    
     
    
     

     

     

    
    
    
    




     
  



    
   

    



   
   

   

   

    
      
   
  


   



   

  
 
    




   
    
  
    
   
   
     
    
   



 التمديد للعمالة الوافدة لتصويب أوضاعها 

 المباشرة بصرف فروقات رواتب موظفي 
البلديات 

أ بو رمان يدعو لتنمية التبادل
االقتصادي مع اندونيسيا 

 وزير العدل يفتتح دائرة تنفيذ مادبا 

 التنمية: سندعم الجمعيات المهتمة
بالمشاريع اFنتاجية 

 توقيع اتفاقية بـ ١١ مليون دوالر
لمشاريع وادي ا+ردن 
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 اجتماع »إدارية النواب« يؤشر لمعيقات الموارد 

البشرية وخلل المسيرة التعليمية 


» مالية النواب«: لم نهدف لتخفيض
موازنات مشاريع الالمركزية 

» طاقة النواب« تطالب بتغيير أسس مقترحة
Aيصال التيار الكهرباء خارج التنظيم 




     



    
    





    

     
     



     
   



     


     
     
      


      
    
    



      







     

  


     

      




    
     
     

    
  
    
    




     
      
 



    
     
    
     
     








     
     





    
 




   
    

 

    
     


    
   



   
   
     



      


     
    
    


   
     



 

  
    

    
      
  
     
     


      

  
    
    
   

 





    


    

 

    

    
    


     

    
 




    
    


    
     
 
    

 

     
    
    
    
     
     
    




    
    
     
    

    
     








    



     



 أمطار غزيرة والتحذير من فيضان سد الملك طالل 


     

    

     
     

    

     
     
    



    
    





    

     


   

 
     


      



    
     
    

 


    
   


      


     
    
    




   
   
 
   


 
    
   
    
    
    
     


 


 »اMعيان« يصادق على قانون الشراكة

بين القطاعين 

 اجتماع في الداخلية يناقش العمر 
التشغيلي لوسائط النقل العام 

 انتخابات اتحاد طلبة »اMردنية«
في نيسان المقبل 
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١٨ مليون دينار لم ُتحّسن مستوى الخدمات
السياحية في عفرا

» عين سيرين« حورية تتباهى بجمال مياهها
وصوتها الجذاب 

 مسار سياحي بيئي رياضي جديد في الكورة 
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 احتجاج في الزرقاء لعدم شمول المنازل 
بايصال الخدمات ضمن »أمالك الدولة« 

 مواطنو الطيبة يطالبون بتحسين خدمات 
المركز الصحي 

 صهاريج نضح تفرغ حمولتها
في سهول الرمثا 
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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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بُ الجليد االجتماعي للمعاقين   الموسيقى إذ تذوِّ

 � »تكنولوجيا المعلومات« باليرموك تدخل تصنيف� عالمي
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»الجهاد« تستأنف الضربات
على إسرائيل بعد قصف مواقعها
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السلطة: خرائط أميركا - إسرائيل 
غير شرعية
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ا�مم المتحدة تحذر من »حمام دم« في سوريا

   
      



       



      
      



      



   
        

   



        




        





      


       
      

      

       
      
  





    


    
 


     
         


      
       





 
      

     




     


     





     

 
 



     
     

     



      


     

     
     


     
     



البرلمان العراقي سيصوت على منح الثقة لحكومة  عالوي 
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  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
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الطويسي: نتلمس أهمية الكتل الثقافية التي تشكل الوعي 

 معرض »ا(ثار في عيون الفنان«: مرآة تاريخية لهوية ا�ردن 

 لوفر أبو ظبي.. معروضات فنية تحاكي فروسية العصور الوسطى 
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 انتصارات لـ أبويمن والدميسي والوديان 
تُعزز طموحات التأهل 
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 ضغط متواصل 

 الجزيرة والرفاع.. مسرب آمن 
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 التالوي والبواريد يلتحقان بـ »كرة معان« 

 مارسيلو يمثل أمام محكمة إسبانية 



 

      



 
  



      
     
     
     


       
  









      
      

  
     

    
       

     
      


       



      







 ا.هلي يحافظ على صدارة كرة الشباب 

 الوحدات يوافق على إعارة العوضات 
للجزيرة 



      
      
       
      




      





      
     





     
 
      

  


       


 
      

     






               

    

     
     

    




    
    

     
    


   


   
   



    
  

     
   
    



 
      
   
    
    


   

    
     


    
    



   
    
   
     
    
    
     







    
 


      
    



  
     


    





    
     
   

   

    
   
 
    


     



   
     




    

 
     
    

   




    
    



     
     

     

    


   
     



    
  
    
    
     




    
    
    
    
      

    




      








 منتخب السلة يحلق بـ »الصدارة« من كازاخستان 

 الوحدات يتجاوز المشارع في »طائرة الشباب« 
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 »شباب العقبة« ينظم ورشة حول 
ا�خالقيات الرياضية 

 انطالق فعاليات دورة ا#ستثمار والتسويق 
للمنشآت الرياضية 
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 رابطة الالعبين تحتفي بيوم الشجرة 

 تواصل لقاءات كرة الثالثة 



      






      


      


    
     
     
     
     



    
      





      
    
     




      




     

       
      


       

       







 تايكواندو الفئات.. محطات ومكتسبات 
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 برشلونة على موعد مع نابولي.. وتشيلسي يستقبل بايرن ميونيخ 
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 أتلتيكو مدريد يتقدم.. وسان جيرمان يغرد وحيد� 
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 فوز صعب لـ ليكرز.. وميلووكي أسرع المتأهلين إلى »البالي أوف« 

 إيوان يتصدر الترتيب العام 
لطواف ا+مارات 



      
     
     



     
      
   
      

 
     

     
     
   





      
       



      










      
     


  
        





      
     



    
       
      
       


 




 


       
     



       
 


      
  
       



      
 
      
      





 ديوكوفيتش الفائز بسهولة على الجزيري 
يواجه كولشرايبر 

 الدوري الكوري لكرة القدم يتأجل
 بسبب »كورونا« 



   
   

    
      


      
    
    
    

   
     
    


     
     

 
    

       
     
    
    
     


      


   

    

    
      
   
     

   

   



    
      
    


      
     
      

      



     
      
     













 

أيمن المجالي
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امسيح: تخفيض رسوم دمغة الذهب 

إيجابي للسوق

 � ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته عالمي
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الرزاز: نتطلع لتحقيق أهداف حيوية 
�تصب في منعة ا9ردن اقتصادي� وسياسي



       
       





      
       
     
      
   



  


      
     








الجبور: ال تغول لشركات االتصاالت على المواطنين

»ا9راضي«: »قسمة العقارات« سيطبق في أنحاء المملكة
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 الرزاز: نتطلع لتحقيق أهداف حيوية تصب في منعة ا�ردن  


   
     
    


    
 
       

      
     


 
     
     


  




      
     


     
      



       

     


       




     



         





      
      
    
     
      


     
     
      





     









      

     


      
       
       
     


    





      
       


      

      




     





       


























   ا�راضي: نظام قسمة العقارات 
سيطبق في جميع انحاء المملكة 

 دراسة: الدفع عبر الهاتف النّقال يسرع نمو 
ا�عمال ويزيد التوظيف  
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امسيح: تخفيض رسوم دمغة الذهب إيجابي للسوق
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 صفقة مالية بـ مليوني دينار والمؤشر يرتفع 


      
         


        
       










       
         
         









 
   
         






     



        
         




       
      

       




        



       





       
        
        
       
    

       
       
       

       



اتفاقية %نشاء أول مصنع اسطوانات 
غاز بالستيكية بالمنطقة العربية

 »انتاج« ُتقيم الجناح ا-ردنّي ا-ول 
بمؤتمر »إنترنت ا-شياء« بالسعوديّة 

» المستثمرين« والعمل تناقشان 
تحديات العمالة في سحاب 




 
    


       
   



     
   
     


    
     

   



      
  
   

     





 

    
 
SaudiIoTConference




 
      
  
    



    
    


     

 

     



       


      
      
    


   

     
       
      
     
     






     
     
     






     


     
    

   





»صناعة الزرقاء« تطالب باستعادة أسواق تقليدية 
عبر أزمة »كورونا« 

 »االستثمار« تستضيف االجتماع التحضيري 
لمؤتمر الطاقة والغذاء والمياه 
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الجبور: ال تغول لشركات االتصاالت على المواطنين 
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 صندوق النقد الدولي يدعو الحتواء »كورونا «
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 ضرائب نجوم يوتيوب تثير ضجة كبيرة في مصر 



    
    
    
   



   
    
     



     


   

    


     

    
     
    



    

   





   


      

     










     

    
     

 


      



    


     

     



 أرامكو السعودية توقع ٦٦ اتفاقية مع ١١ دولة  

 الكويت تحظر تصدير المطهرات والقفازات الطبية 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



د. ماوية أبو غنيمة البكري  سيرة نضالية ُتستعاد من موقع ا�لهام
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 ثقافة الشباب.. التحدي القادم 

هل يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟
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تجّنب هذه ا1شربة وا1طعمة إذا كنت مصابا بنزلة برد 
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 جحود ا�بناء.. رمزية البدائل في السينما العربية 
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إدمان الهواتف الذكية يغير حجم وشكل الدماغ

قناع للوجه يكشف عن مرض خطير
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أيمن المجالي




راكان السعايدة



فريد السلواني c e @ a l r a i . c o m
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إعادة فتح مطارات جزر الكناري
بعد عاصفة رملية شديدة

كندا: قطع سكك الحديد يشل االقتصاد
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