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 الطراونة: توسيع االستيطان ينسف 
أسس حل الدولتين 




     










     
      



   

   
       
      




القبض على »أخطر حطاب« في المملكة

       


        
       



       

       



الرزاز يعلن أولويات عمل الحكومة 
للمرحلة المقبلة.. اليوم



» الصحة«: أنباء إصابة امرأة بالكورونا
»غير دقيقة« 




   
   
   




   

  
   
    



    




    

 
   





     

   
   



   
   
    
    
 
  
   





   
   

   
   

    
   


    

    

  
   

   

    

   

 
    


   
  



    

  
   





     
     
      
      



     












  


 


   




  
  



   
   
   






 

     
     
 







      
      
      

      
      

       
    
   
      


      







   

   


    

 









السفير السعودي: إجراءات تعليق العمرة مؤقتة 
للحفاظ على سالمة الجميع
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 الطراونة: التوسع ا�سرائيلي في بناء المستوطنات 
مرفوض ويقضي على أي أمل بالسالم 



الشواربة: ٧٠٪ من مدن العالم ستكون ذكية 
بحلول عام ٢٠٥٠

 قصي النعانعة.. تبناه االنترنت فأصبح رسام9 محترف9 




     










      
      



      
      

      







     
      
       


       
     
    
    






      
     
 
 
      



        
    


       
     

     
      
      
  
      
      
      


     



      
    
  
      
       







        
      
      
      
      
       

      
       
     



      


    

 



       

      
  
    
       




 
     
      

      











       
      


     


       
       



      

  



        





       



       


 




       




 اJردن يشارك في اجتماعات وزراء 
 Kالداخلية العرب في تونس.. غد


 تحويل ٥٠ صاحب منشأة في الزرقاء 

للمدعي العام 

 لجنة للرد على »ديوان المحاسبة« 
بخصوص إحدى بلديات المفرق 
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»الصحة« تعزل امرأة يشتبه بإصابتها بـ»كورونا« في البقعة

 أخصائي علم فيروسات: ٢٪ نسبة الوفيات
بين مصابي كورونا 
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 ٢٤ نائب4 يطالبون بإعادة النظر
في قانون المجلس الطبي 

 المعاني يؤكد توفر المستهلكات الطبية 
بالسوق المحلية 

 وفاة طفلين وإصابة والدتهما إثر حريق 
منزل في إربد 

 القبض على أكبر معتد على اFحراج
في المملكة 
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 جبهة إدلب »تشتعل« 
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 »الوفد ا-وروبي«: »صفقة القرن« ال يمكن أن تؤسس الستئناف مفاوضات السالم 
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O d e h  o d e h 1 9 6 7 @ g m a i l  c o m




h a n i o b @ g m a i l  c o m 
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 قبل التفاصيل 




  
      
     
    


      

     
     

      

  
     

     

      
     
     
    

    

       

   



     
      
      
     

     
 
    
     

    

     
     
     



  



      


     
 

  
     
     
     
     

     


     
     
     
      



   

 

 معان يتعاقد مع صوقار.. وسلمي يلتحق بـ »شباب العقبة« 


     

    


 
    
    

    
   

     

   

 

   
   

    




   


     


  




  


    


    

 

    
     


     


     

   
     


     
 
    

    
    


   
    
   
   





 نتائج مثيرة في الجولة الخامسة لدوري الرجبي 


    
    
    





    
    



     




 
¶




¶




¶





 ثالث مباريات في »طائرة الشباب« اليوم 

 فوزان بـ »كرة الثالثة« 
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 بشارات بالمركز الثالث بكأس رئيس 
الدولة للقفز 

 انطالق كأس الجواد العربي لفروسية القفز 


المفاجآت تغيب عن » الرومانية«.. 

ونزاالت الحرة اليوم 
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 »غرب آسيا الطاولة« يشيد بالتصفيات ا5ولمبية ويحدد 

مواعيد بطوالته 



 اشبيلية وروما ا5برز.. مهمة سهلة لمانشستر يونايتد 
















































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



 ليفربول على أعتاب إنجاز تاريخي.. وبرشلونة والريال يتحفزان 
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 ترجيح خفض أسعار المحروقات 




     
      

     


     
     
     

    




   



     

     
 





    
    
    

    





     
 



      



     
    
     



 ٢٩ مليون دينار تداوالت ا�ردنيين 
في بورصة أبوظبي خالل شهرين 



     
    
        

     


    


    
   

   


     

     
   
       




     



     





      
       
       
      
    





      
     
     
      






      

      




     















     

     



      


    
  
   
     







      
     
     
     


     
     
     







     
     


     
    
      

     
    


     
    
     




     
       


    
      





 صفقتان ماليتان بـ ٥٫٧ مليون دينار والمؤشر يفقد ١٤ نقطة 

 ال ارتفاعات على أسعار ا�لبسة 
المستوردة من الصين 
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 كورونا تتسبب بالتراجع ا�كبر �سعار 

النفط عالميا منذ عام ٢٠١١ 
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»عابرون في كالم عابر« نموذج�

 »من شرفة الثقافة« لعبد المجيد جرادات.. رؤى للنهوض با�مة 











 

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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» المبعوث الدولي« ينتقد تقويض الهدنة في ليبيا 
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