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 الشواربه: ال إيقاف أو تغيير على مشروع الباص سريع 
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 دراسة تصاميم لبازار ومعرض شعبي بإربد 
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وزير الصحة: المملكة آمنة من كورونا.. ومستعدون 
الستقبال السياحة العالجية

دعوة 2نشاء صندوق عربي لتخفيف آثار كورونا

 بدء المرحلة الرابعة من عودة ا5ردنيين 
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 مؤتمر دولي للتنمية المستدامة بـ »عمان العربية« 


     
   




 
     



      
      
       
     
       

     



   
   
     



     



      
      



      
        
     
     
    

     
       




     


     
    
     


      
 





     
     


     
      
     





    

   
    


   
    


    

   


   
   
   
    

    




   


   
    
   





    
   
    

     

    



 جامعة الشرق ا�وسط 

تباشر الفصل الصيفي 
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 كيف ينظر المواطنون لتقديم دوام المدارس؟ 

 »تأهيلك ببيتك« تستهدف ذوي االحتياجات الخاصة 
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الحاجة إلى المحاكم الدولية باتت ملحة أكثر
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 يعقوب يعاين تجربته ا�بداعية في »القيصر الثقافي« 

 »الملكية ل,فالم« تطلق مسابقة »إعادة تمثيل مشهد سينمائي« 
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 مصيدة ا�منيات المُجابة 

 المقارنة مع ا!خرين.. وهم يقودك للضياع 
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 »الخير يخص والشر يعم« 
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 »الحسين« يسلم فريق كرة القدم مستحقات شباط.. اليوم 

 »الكراتيه« يعلن الناجحين في فحص الترقية 



  
     

    



     
    
    



     



    
    

    
    

    
   
    


      




    
      


   

    




    




     
   
    
    
    
    
     
   



    

     


     





    
     


 
   




  









    
    
    

    

 


  



     
    

    
  
   
   
    




    
    
    




    


     

    
     


     
  







 اختتام أولى جوالت كأس الجواد 
العربي للقفز 


    

  


    


     

   
    
   
   

   




   

   




 











   


   


   



    











   



   



   


    


    








   





 ١٣ فريق7 يتنافسون على بطاقتي الصعود 
لـ »طائرة الممتاز« 

 »القوى« يعقد مؤتمرB صحفي7 ويشكل 
لجنته اFعالمية 
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 الصعوب يباشر عمله مدير0 لشباب البتراء 
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 ريال مدريد يخطو بثبات نحو اللقب.. ونوريتش يهبط إلى »ا�ولى« 
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 مصير مانشستر سيتي »اوروبي« يتحدد غد� 

 دي خيا: عفو� شمايكل! 





    
    

    
   

   

   
    
    
     
   
    
    


   

   
    
     
     

 



    
   

 




    

    

   

    
    

   




  

    
   
     

    


     

    
    
    
  

     

    

     
     

 

    


     
    

     

 



  
   
   





      
    
     
    




     
  
      






    
     

     





     
   




     
      

    


     





 إبراهيموفيتش: هذا ليس ميالن ! 

 بارما يعلن أول إصابة بكورونا  
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 تسريح العمالة لمواجهة التكاليف  



إطالق برنامج تطوير القيادات النسائية 
بالتعاون مع ا'مم المتحدة
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جهاد الشرع c e @ a l r a i . c o m
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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

 


»طيران ا$مارات« ستلغي تسعة آالف وظيفة
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