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الملك: سنخرج من ا	زمة أقوى










 






    


    

      
 





  



     
 

      



    


      





     

      















     
     
       
   

     
    
   

 

 






    



      









          

        
   

       
  


        


        
 

       
       
      
        
        





   

 

       
      
        

       


       

   




 
 


 






العرب وا	وروبيون يرفضون »الضم«


     
      
      


    
      


      

      













الحكومة تطلق استراتيجية الطاقة
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 الملك: البنك المركزي حافظ على االستقرار المالي أثناء »كورونا« 



 

 اجتماع عربي يبحث تطورات القضية الفلسطينية 



     
     
      





     
     



  






     







      
      
      
    



     
      
    
     
      



     
     
    
     
      
      
     



     

    
      
     

    


 




   
  
   


     
 

 
    



      





      



      


     


    

   




    
     

     




      


     
     

      
      



     
     
 
      
      
       


  
       
  




     


      


      
      
      
     


 
     
      






      
      
        


     
    
       


     
     


 


    



    
    





      
   
     
    

      


 

    


    



      
     
 
     

     

       



     
       
       


     

  
 
     






     
     
    


     

     

      
      
     
     
   




    
     
     




 اجتماع عربي أوروبي: الضم ا/سرائيلي 
خرق للقانون الدولي 




     
    


     
     



     
  

     








      

      



 

       
      
     
     
    


  
   


      

    


 عقد قران ا7ميرة
راية بنت الحسين 

 ٢٠ مليون القروض الزراعية 
منذ بداية العام 

 ا7ميران فيصل ورعد يزوران 
ضريح الملك طالل 

 خطوبة ا7مير نايف
على الشريفة فرح اللهيمق 

 مساعدات طبية لجمعية العون 




 
     





   


    



 
     
     


   

    
   







   
    
     

   
    




   
    



   
    
    
   
    

   
   


     




    
    

    


  
    
   



    
   

    
    
   
    






     
    





 
  

   
   
   



   
   
   


  

  
   


  


   





     






    

 



   
   

  

    



    
   
    



   

   














     
   
     
 
 
     



     
   
     





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


 ١٢ حالة شفاء وإصابتان غير محليتين 

   ضبط شخصين شكال خلية جرمية للتالعب 
بعدادات الكهرباء 




     


   
     

    

     


    

    




    




     
    




     

    
   



   
     





     



  
      
     

  


  

  
    
    
     


 
     
     




 



 زواتي: االستدامة واالعتماد على الذات
أبرز محاور استراتيجية قطاع الطاقة 
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 ارتياح المتحان العربي 


    




    


     




      

     




       
     







     



      
    






    

    
   


     



     

     
     
   



   مجلس الوزراء يوافق على تسوية ا9وضاع 
 Aالضريبيّة لـ ٢٢٨ شركة ومكلّف




 
 
     
     
 



     


 
 
      



      

     
     
  

 

       
   

  
      
 
       



       
 


     
     
    
 



      
      
     
    
       


      
       
     
    




 مذكرة Lنشاء دبلوم عال في إدارة االنتخابات 
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نتانياهو: مستعدون للتفاوض مع الفلسطينيين

اليمن.. أجساد هزيلة شاهدة على المعاناة
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كورونا »لم يبلغ ذروته«


 

   



       
      
 
   


   
   
      
 

 






      
   
      
      



  
     

  





      
  



     


     



  



  



      



      
       
      





نواعير حماة.. بانتظار دورانها مجدد�
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» كفى« تكفي نفسها بـ »بيت المونة الريفي« 

 العمل بالحرف اليدوية »شاق.. لكنه ممتع« 
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 شباب يوصون بتعزيز ريادة ا)عمال بالسياحة 
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 شفيع لـ $: ما تحقق يعد إنجاز� لكرة القدم ا�ردنية 

 »واف« واتحاد كأس الخليج العربي يؤكدان 
أهمية التنسيق المشترك 

 تفقد جاهزية مرافق مدينة ا�مير حمزة للشباب 
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 ا�نصار ينافس الفيصلي 
على استضافة مجموعته ا?سيوية 

 شباب ا�ردن يطلب االنضمام لـ اتحاد 
كرة السلة 
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 العوضات يتماثل للشفاء 


   
   
 



    




   

   

   














 االتحاد يرفض تسجيل مرجان 
في كشوفات »معان« 
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 »قضية الوحدات« تدخل مرحلة »النطق« المرجح إعالنه.. الثالثاء 



    
     






     
       
      



     

      
 
       
      
      


     
      



        


       
      
       
    
 
 
       
         

       




      
 

       
       
 






 
     
       


       
       




      






       

   
      



       


        


      



     

      


      


    


        



      
       

      



      
 

      
  


   
      
      
     


        
     



 



 
      
       
       

     



  


  
     
       
      
     

       
      

      
     
 



 

     
 
      


      
      

     
 
       
       
       
      
      




     
      
      
      
       
       




    
     






 اختتام معسكر ا*من والسلم المجتمعي
 في البترا 
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 استيقاظ برشلونة المتأخر يعطي كيكي جرعة أمل 
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 تعديل موعد استئناف الدوري المصري 

 »كورونا« يضرب صفوف استقالل ا(يراني 
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»هلسا« ودهشة الحضور.. »نعناعة« وفرح الناس 
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 كرامة شعبان: أنجزتُ الكثير خالل الجائحة بعيد
 عن القراءة 

» قيثارة حب«.. قصائد غزلية للخصيبي 
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مشاهد سردية تتناول الواقع العربي 

 



      
      
      
       
     



      


      
 
     
     
  



    
    
      
     
     
  
      
      
      
     
      
    
    


    



      
    
    
  

 
 
     

    

       
     


      
     
      
     
     

         
  

        

     


      


 


      
     
     
 


      
  
       




       
     

      
     
       
      
  
 


      
      
     
  
     
     


 
   
    
    
    
    
    
     
     
    
     

   











     



       
      
    



      
       
     

    




       





       









       
      
      



      

      
      



   
      
      
       
 

        


    

      
      


     
   


     
       










   
   





   

     
     




  


   

    
    
   


   




   
   


wwwcifetorg


















 




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

 









         


          

        

       

         
          




        
   


        
  
        



        
        


        



    
         


        









     



        
 HSBC        
       
      






  





q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m



















         
         
   
          
     


          

        

        
     
        
 
          
          

 








    

    


     

     
    














        


       












   الرئيس البرازيلي مصاب بكورونا 
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 تراجع مبيعات قطاع ا	لبسة وا	حذية ٩٠٪ 

    


     




   
    
      
   
   
    



  



    





 
   
  






الحموري: استمرار عمليات الرقابة
في مختلف مناطق المملكة




       
      


        
      

        
     
       
          


        
         
        




        





 الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي 
بفعل الدعم الملكي 



    
    
    
   



    






   


    
    

     
   






 




 
      
      
 
    
    
     
     



     
   
 


    
    



       
    
    










  











  



   






  






       





      

      






جيدكو: ٨٫٢ دينار عائد نمو الصادرات 
الوطنية لكل دينار
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 الحموري :استمرار عمليات الرقابة 
في مختلف مناطق المملكة 



» االستراتيجيات« يدعو #عادة مناقشة اتفاقية 
التجارة الحرة بين ا+ردن وتركيا 




    



      



   
   
    
    
   

    
    
   

    

 
     

      

    
     


   


     
    


    
   
     



   

     






   





    
     
    
    










     

  


    



    



    
    
     

     


      


      
      

      








    






  
     

     
   
      
      
      





  

     





     




 بريطانيا تخصص ٣ مليارات جنيه استرليني 
لدفع االقتصاد باتجاه البيئة 
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 جيدكو: ٨٫٢ دينار عائد نمو الصادرات 
الوطنية لكل دينار 



      
    
     


      

  


     

     
    
    



    
      

      

     
     


      
      

      
    

   




    

     


    

   


     
       

 
     
     
     

  
       

 
   
   
     

      

    
      
     



 منطقة اليورو تواجه ركودA غير مسبوق 



    
   
      



    
     
       
       
       


     
    





   
     



      


     
      


       





      


      


     


       



       



 
 





     




    


    
       




    


    




   
     




 


      








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

 تداول بورصة عمان يقفز إلى ١٧ مليون دينار والمؤشر يواصل االرتفاع 







        
















  
        





         
        


         



        
       



      
        
         
       
    
       
       





       
       

       

        

      

       






 الجغبير: الصناعة تعيش عصرها الذهبي 
بفعل الدعم الملكي 

 مهلة جديدة للمنشآت الراغبة باالستفادة من تعليق 
تأمين الشيخوخة  وتضامن »١« 
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اليونان تواجه تحدي االنكماش االقتصادي 
بعد إدارتها الصائبة للوباء

 التوظيف في أميركا يقفز إلى مستوى قياسي بأيار 
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