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 وقفة احتجاجية أمام السفارة ا�ميركية 
تنديد� بـ »قرار الضم« 




      
     

     


      

      

  
      
    
     

    

 
     
    
    

    
    

     

  



 ١٥٣ ألف طالب توجيهي يتقدمون 
لـ»االنجليزية«.. اليوم 
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بتوجيهات ملكية.. طائرة طبية 4خالء 
طفل أردني أصيب بالسعودية




   

    
   

    
   





    
    


  


    





   
   

 –
    

   
    






 
    
 
    
 

     
   


   
 
    



 
    
      



   



    
 
    
 












   


 



   






      
      




     
    













  

  
  




  




  
  

  
  
  
  






    


     
    













   







شركات الحج والعمرة تطالب بالحماية 
من آثار كورونا



       
  
      


       
       
 

         

 



       








     
      
     




       


      






وفاة سائق شاحنة مصاب بكورونا
و١١ إصابة بينها واحدة محلية
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 ا�ردنيون بالمرتبة ا�ولى عالمي باستهالك التبغ.. 
وينفقون ٧٠٠ مليون دينار سنوي على السجائر 

 تنوع المواقع الطبيعية في البترا يجذب السياح 
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 شباب البترا يعودون ل4رض 
تأكيد8 �همية الزراعة 

 اتالف ٣٣٠٠ عبوة مياه فاسدة في الكرك 
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 »التربية« تبدأ تصحيح أوراق إجابات 
»التوجيهي« لمبحث الرياضيات 




 شركات الحج والعمرة تطالب بالحماية من آثار كورونا 



      

     


        




     $ 
      


       

     


     



     


      
      

       
   


  

     


      
       


       

       
        
       




 


  


       
     
      





 
     
     

 
  
      
       

 
    
 


      
    
      
    


 
        
      


  
      
       
      
      

      
      



      


     

 



   




        


        
        
       


       

      


  
      



 
      

      


    
     



 الجيش والدفاع المدني يحوالن دون انتشار 
حريق بحقول للقمح في إربد 

 انهيارات ترابية تخفي معالم أرصفة للمشاة 
في الطفيلة 
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 مؤشر بورصة عمان يفقد ٣٠ نقطة ا�سبوع الماضي 






       
       
        





          


      
          


        
         













       
        
          


      
       

       



       

         
       





 ٤٫٨ مليون وظيفة  جديدة في حزيران بأميركا  
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هولندا تستبعد تقديم تنازالت بمفاوضات صندوق 
التعافي ا�وروبي



     




     
   
     

    
     




 


    
    


     





      
      
    


  

 







 أسعار النفط تتراجع والذهب يرتفع 

 ارتفاع الطلب على السلع والخدمات في اليابان 

ارتفاع الدوالر ا�ميركي أمام الين الياباني
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I m a d  m a n s o u r 7 0 @ g m a i l  c o m
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 العمري يضيء مفردات التراث الشعبي في نصوصه 

 جاليري وادي فينان يعلن نتائج مسابقة »خليك بالبيت« 

» العربية للمسرح« تطلق النسخة ١٣ لمسابقات التأليف المسرحي 
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 »أفكار« تفتح ملف »تصاعُد شخصيّة اليهودي في الرّواية العربيّة« 
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 مسؤول إيراني: انفجار نطنز 
سببه »هجوم سيبراني« 

 ١١ مليون إصابة بكورونا في 
العالم.. وانتشار »جنوني« بأميركا 

    




      


  
      

      
      


 

        


   
      
       


      
      
  

   
    

      
      
       
       
     
      


     
 

       

     
      
      

         

  

         
        
      

 
      
      
      

   
  

  
      




 

       



      
      
      



      




  

      

       


 

         

 

          
       








        
   
       



      
       



          
        
         






     

       

 

       

       
      
  
       


       


       


 












     

    




     
     

      
       
    

     
   
    
 
       

     

     
 
      










  
       
      


     


    

  


  

      
      


 
       
      




      



      
     


      




  




 ا4الف يصلون الجمعة في »ا0قصى« 
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 وزارة الشباب تحتاج إلى مبنى يحتضن مديرياتها 

 نادي الحسين بين مطرقة الرواتب وسندان  المحاكم 



    
   
     


    
    
    


     
     

    


   




   
   


    


    


   
    
   



   
   

    
     




     


    


    



     
     


   
     

   


      
    
    
    
    
  
    

   
    

   
     

 



     
    

    
   

 
     
    
     
   



     
    
 
      
  

     

  



     
    
  

   
     



     
     

 

  


      

    




   
     


    
    


  

 كلوب: ليفربول بحاجة إلى ردة 
فعل قوية 





    







     
 
    
     

     
     
    


  

 

    




     

 









 الفيصلي يأمل بإستضافة »مجموعته« 
بكأس االتحاد ا9سيوي 

 ميسي يوقف مفاوضات التجديد 
مع البارشا 



    

     
     


     
    
     
 


      
      
    
 




      

     
    




     
   

     
    




   

     


    





     
    


      



     
  
      



   





    
 



      









  
  
 
  
  
  




  
  




  












 




راكان السعايدة




جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m

        

f a c e b o o k . c o m / a l r a i n e w s p a p e r
t w i t t e r . c o m / a l r a i

E - m a i l : a l r a i @ j p f . c o m . j o

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







       
 


       

 







       



         
        


       
        


      
        


       
        



       









   
     




       
       



    
         



 







      









        



        


       



      

     



       

       





      














       


        






         
      








        
        



      


         
       












        


 
       
      
     

        





 إغالق مسجد الحسين في القاهرة بسبب 
»تدافع لتقبيل المقام« 
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