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الملك: سأبذل كل الجهود 
لحماية المقدسات





فاعليات: واجبنا المشاركة بكثافة في االنتخابات 



      
      
      
     

  
       




     

       

       
     







   
   



    


   
   


     






  
  

   















  
   
   
   

   
   

  
   
    






الحكومة: نتعامل بشفافية بخصوص »كورونا«


    
   
   







   




   







   




    
   




   


   




    

     
    
 
     
    













    
  

  

  

  
  
   
  




  

  
  
  

  
  





      
  
     
   
    
     








 


    







  
      
     
     






  








  


  







ثقافة الطفل.. أهداف سامية 
وجهود مبعثرة
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   تصنيف أردني للبرامج والجامعات يعتمد 
خمسة معايير 

» مشتركة النواب« تواصل مناقشة رخص المهن 

   »السكان النيابية«: ال تدخل لجهات خارجية 
في صياغة »معدل العمل« 

   مجلس إربد يحيل مسودة »ا4دارة المحلية« 
إلى لجنته القانونية 

 عاملو حديد العقبة يخضعون لقانون العمل 
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 الحكومة: نتعامل بشفافية بخصوص »الكورونا« 




   
    
  

    






    

   





   
    
     


    
  

     
    
    
    


     

    

     
    
    

 


    



     
   


     
    




     

     


     


    
     


      
   
     


      




     
    

 
     
    




    
      
    
  
 


    
     

     
 

     
    


     

   



    
    
    
     
    


   
   
    





 الملك: أهمية حماية الوجود المسيحي في المنطقة 

 الملك: مستمرون بتحمل مسؤولية حماية 
المقدسات ا4سالمية والمسيحية 









    






 
    

    
   


    
   

   
 

 







    

   
   

   




   







    

     

   
 






     
     
  


     

   
  





    

    




   
   


   
    
    
    
   
    
    

   
   
     


    
   





 



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

 بعد حسم إجراء االنتخابات..الخيار قائم بين الحل أو مجلس يسلم مجلس 
 –


      


       
       
       










         
       
     


       
         





        
         


     



       










        





        
     

         
         


      





   
         
        
        

        
         
         




 حزبيون: واجبنا تكثيف المشاركة باالنتخابات بالبرامج المفيدة 

 نقابيون: االنتخابات القادمة تشكل رافعة للتصدي للمؤامرات 
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   السفير البريطاني: زيارة أمير ويلز 
ستركز على الشباب 

   السفير المكسيكي يزور »الجويدة للنساء« 

 االحتفال بمرور ٧٠ عاما على العالقات 
بين ا2ردن وإندونيسيا 

 سفيرة بنغالديش تسلم أوراق اعتمادها 
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 إطالق المرحلة ا2ولى من »الناقل الوطني للمياه« 



 توسعة »الخربة السمرا« وتنفيذ تنقية »الغباوي«
وصيانة »عين غزال« 
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 تجاوزات مرورية تتسبب بشلل للحركة التجارية في زي 

   حملة لرفع وعي ا2طفال بإدارة النفايات الصلبة 
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 شكوى من نقص ا�دوية في مستشفى فيصل 
و»الصحة« توضح 



    
    

   
    
    
    

     
    
     

 





   
    
     

    

 
    
   
     

    
      

     

   

  
     

 
     






   


    
  

     
   


  
    




   

     
     
    
   


 
    



    

 السياحة في جرش تعاني ا%همال 

   ميزان تدعو إلى إنشاء مساكن للنساء
المتخلى عنهن والمشردات 
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   مأسسة لجنة تمكين المرأة ضمن
رئاسة الوزراء 




     
  
     


     
     
    

  
     
    




     
  
   
    

     



     
     
    
    

  
      
     
    
     



      

     

     
      
     






     

     
      

     


      





      
    
    


  
     

      


     
      
      






  
     
     
     



     
     



     

     



   »فلسطين النيابية«: حق العودة أصيل
فردي وجماعي 

   بلدية المفرق: ال توجد لدينا وظائف 

   تأجيل اعتصام رسوم »ساحة الصادرات«  
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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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طالبة أردنية تخترع جهاز� لـ»بصمة الصوت«

السرطاوي يدمج الفن بالطهو.. ليعبر القارات

» عمان العربية« تشارك في ملتقى عربي 



     
      

     



      


      
     




      

      

     



  
      






     

     
   
     
      






      
      



 






     
     
     
      
     

     
     





  



       


 


      
    


    



  
      


        



        
      



      
      




      
    

     
 campbell gray Living Amman 


   

       
     
     



 


 
 $     
        


       


Biteof theuniverse     
         
      


Banquet of hoshena    
    

D
      


     


       
     


     

 






      
      
 






      
     
      


      
 

     
    
 


     
   

     

     








     

     

 
      
   
     
    







     
      
      
      



     

    

     
      
    
     
 
     
    
    




 ARLEEN    
      
      
     



     









   
     
     




  

     
     



      
     
      







      


      
      
       
       
        


     
      
       
      
      
     
     


     
     
     

       






      
  





     
       









     
 

  
    

 

      
 
    
      



      

 
       

     
      
    
 



       
       










     


    


  
     
     

     

     
    


    
   
     









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













































ال أمان »للرئيس المتهم«..
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 جنازة عسكرية لمبارك

والسيسي يتقدم المشيعين 











أ ردوغان: لن نتراجع
قيد أنملة في إدلب 







 






 ٢٧ قتيالً في نيودلهي بهجمات »هندوسية« على مسلمين 
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o

 




      
 

      
       
          

 
        


        




        





      


          
         
           
          
         
 
      




 
     

         
       
         
        






    


        

       


        

       
        





        

    
       



       


        

   
 


        



        



       


      

       
       


       




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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»الملكية ل�فالم«: قدمنا التسهيالت كافة لتصوير »سيف ا�« 

 صوالحة: إغناء المحتوى العربي على شبكة ا%نترنت ضرورة 
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ثقافة الطفل.. أهداف سامية وجهود مبعثرة



       


   
     
      

     





      


       
      
   
      


     

   




      
    
    


     
     


      
      
     
   




  
       




 
      
     

    
  




      
 

      
      

     
     
     


     

      
     


       


     




      
      
      

 
     






     


      




    
      


      






إشكاليات النشر تحّد من قدرة الكاتب على مواجهة ثقافة التغريب
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ثقافة الطفل.. أهداف سامية وجهود مبعثرة




    
  

    



     
    
      
    


 


 
     


  
   
   
    




     
    
   
     





    
 
    
   
   



    

    
   
    
   

  

    



    



     
     
    



   







   
   

    


   

    

   















الشعر الموّجه للطفل.. غياب االهتمام وانحسار ا2ثر

المسرح وسيلة لتوعية الطفل وتنمية حّسه الجمالي

اEنتاج ا2دبي الناجح يبلور شخصية الطفل ويثري معارفه
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 ا�مير علي يرعى توقيع اتفاقية االتحاد 
مع »مطعم حمادة« 



 »التايكواندو« يستعد للتصفيات ا�ولمبية 
في روسيا وتركيا 
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 إنجاز ترتيبات مباراة كأس الكؤوس 

 مؤتمر صحفي حول بطولة العالم 
لاللترامارثون السبت 

 »كرة ذات راس« يوقع مع العبيه 

 »الحرس الملكي « بطل القوات المسلحة 
لكرة القدم 
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 الرمثا يضم باكاري وعثمان رسمي� 

 النوماندز يسعى لمواصلة صدارة دوري 
الرجبي.. غد$ 



    


      
      



      
     









     
       


   
     
     
 
      

 



      


     
     
 
     
     
     
     



 ورشة لمدربي »كرة الفئات العمرية« 

 رابطة الالعبين تحتفي بـ عيد الشجرة 

  


     
   

        




     


  
      
     
   

 





    

      







     



    
      




      

     


 

     
     



 العبو المنتخب يودعون تصفيات »الطاولة« 
المؤهلة ل;ولمبياد 

























































































































 سحب قرعة دوري »حمادة« لناشئات الكرة 

 افتتاح برنامج »كرة القدم بقيادة الشباب« 
في العقبة 
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 الجولة ا�ولى من الرالي الوطني ٦ آذار 

 مباريات الدوري العراقي دون جمهور 



    
     





    


     
     


       



      

     
     
      


      
      

     

 

     
     

 
     
     

    
    


   

     
    

     

     
   






 
 
      






      


 

    



      




 نهائي »كروية« جامعة مؤتة.. ا�حد 
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 النصر يظفر بلقب »طائرة الشابات« 

 االتحاد المصري يعتبر ا�هلي فائز5 على الزمالك 

 ماريا شارابوفا تعلن اعتزالها التنس 
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 إنتر يلعب بغياب الجماهير.. أياكس لتفادي الخروج
.. يونايتد للبناء على التعادل 
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 بايرن ميونيخ وبرشلونة يقطعان نصف الطريق نحو ربع النهائي 
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