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الملك: »ا�نسان أغلى ما نملك« أولوية 



الرزاز: استرداد ٩٢ مليون دينار 






   




    
    




    
     
      
     
     






       
        

   










          


      
























       
 


       


         


   
       
      



        
       
       

       
   


        
       


      
        
       
       


       



 
    


      
    




















الحكومة: نواجه انطباعات سلبية















ال إصابات محلية بكورونا لليوم السابع 
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الملك: »ا�نسان أغلى ما نملك« أولوية استراتيجية
 

 

      
    



 

     
 
        









   
     









     




    
     
    


     
 
      


     
     

       


     




 

      



 
    





     

     
     





 
    


 



    



      
    





      





   
     


   











    



    
      
    


    

     
     



    
 
     


     
      
  

    



     






     
    

    



    




    
    
    



 مسح ميداني لـ ٦٤ تجمعا سكانيا �نهاء
معاناة ٦٠ ألف مواطن 

 مستشفى في الرويشد بكلفة (١٠) ماليين دينار 
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 الفايز يدعو لتعزيز ا�نتاج الصناعي 
والزراعي 

 لجنة لدراسة تظلمات أبناء ا;ردنيات 
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 الرزاز: الحكومة ستكشف إجراءاتها لحماية المال العام 




    
    




    


 

   

     


   
    
    
 


     
      

    

    
  


      

    
    

   


    
  



    
     
     


   

      

    
  
    
    



    

     
     





      





    





   


    
  


    





     

    
    
    
    
     


 


      


     





    


  
     
      


    
   

     


     



    

     

      

     







    




   
   

    
     
     


     
   
   
   


   
   
   




    

    
   




   
    
   
    


















 العضايلة: نواجه انطباعات سلبية

حول حماية المال العام ومكافحة الفساد 

 ٣ إصابات غير محلية بكورونا و ٣٦ حالة 
قيد العالج 


الرحامنة: ٢٠ ألف قضية جمركية حصيلتها 

٢٦ مليون دينار خالل ستة أشهر






   

   

   


   


 





   
   
  
   

  


   
   
      
   



   
  


   



    



   

  

 


    

   
   
    

    
 
     
    

   



   
   
   





   

   
    



 






    
 




   







    

    
 
    

  

    



   

   
    






   


    

    
    




  
   
  

   

  




   

   

  
    


 
    



  


    

  







   
  
  
   
   




  

   
   


   
 


     

   
   

 
  
  



    


   










   
    

   







٦٤٣ جولة تفتيشية للضريبة منذ بداية العام 
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 مصير »النواب« مرتبط بحالة »كورونا« والقرار قريبا 


   


   





    





    



    
      
    

    



     
    
   

     




    
     
     

    
     

      
     
    
  



   
   
    

   
    

     
     
     
    
     
    


    
     



    
    
     


     
   




      


    

 
   
   
  
    


      
     





 
    
    
 
    
      
      
     

    


    


     

   
    
    





    
      
     

 

      
     

    



     
     
    
     
 


    
    
    
  
    

   


  






 حراك انتخابي مرتبط بحل مجلس 
النواب أو التمديد 
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 المشاريع التنموية والخدمية تغيب عن المفرق  

 البترا تتطلع للسياحة ا5جنبية لتعويض خسائرها 
جراء كورونا 
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 ا�عتداءات على ا�طباء تراجعت بالحظر
وعادت بعد رفع القيود 




   
     


    


    
    



     
     

      

    




    



 

     
    
 
    

    
    
    
     
   



 
    
     


 
     

     




    

   
    
   


     
     

 



تربويون: فشل التعليم عن بعد والوزارة
منفصلة عن الميدان






      






    
    



     

    


    
    
   
    
     
    

    


   

 

   
    
  




    
     
   

    







    
    
   
    

    




    



 


    



   
     
    
     
     
     
     
    



    
    
   
    

     


    




     
      
     
    




 الدفعة ا�خيرة من الدعم النقدي
لعمال المياومة اليوم 

 عروض خاصة للتمويل العقاري
 لمنتسبي القوات المسلحة 
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 »العمل«: إعادة فتح مصنع
 ألبسة الزمالية 

 ... وإنهاء خدمات عاملين في مياه اليرموك 
مخالف �وامر الدفاع 

 قسم للشكاوى وتظلمات المعلمين في »التربية« 

 الموافقة على ٢٤٠ طلبH لراغبين
 بالعالج في ا�ردن 

 تعاون أممي لتوفير احتياجات المهاجرين 
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   الخلط الوراثي يمنع استالم ٩٠ طن� من شعير 
االكثار في الكرك 
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» على قد حاجتك« ومعاناة الشمال المائية 
بانتظار تشغيل »وادي العرب« 
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 بلدية مؤتة تتجه نحو التوسع االستثماري 
والتنموي 
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دحلة يكشف لـ$ كيف يتم االستيالء
على منازل سلوان والبلدة القديمة
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 مساعدات مالية الحتواء غضب ا)سرائيليين 


     


      
      
   
 


    
 
     







      
     



  


   


      








    
      
    


    
 


 


 



      
       


 
       


 












       




      
        
        

       
     
      
     
      








      
     
    


        
      


      


      


      


      







  
     

      

        
       


       




       

       
      
        




      
      

      











أوروبا متيقظة أمام تسارع بـ»كورونا«
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استئناف إدخال المساعدات إلى سوريا
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 عائالت تونسية تبحث عن أبناء أوالدها   

ا)رهابيين 
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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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 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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 الخرابشة يرعى انطالق 

معسكر المعرفة والبيئة 
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» صيف كورونا«.. مغتربون يتوقون لمعانقة الوطن 

 شباب: نجاحنا مرهون بتمكيننا سياسي) واقتصادي) 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m

 

نهى بطشون: أتمنى ان يكون بيتي متحف� لكن االمكانيات ال تسمح
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اكتشاف خاليا الدماغ المتحكمة 
بالرغبة الشديدة في تناول السكر
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 السلط وا�هلي يبحثان مستقبلهما بنشاط 
كرة اليد 
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 ا�مير فيصل يترأس اجتماع مجلس 
إدارة »ا�ولمبية«.. اليوم 



     


     



    
 
     
    
    





  
 
      


   

    

 
    

  



    
















     

    
    








 
    
  


     

 
   
     
     










 كيالي والبكري.. بطال »الكبار« في كأس الجواد العربي 




     

   



   
    

 
    
    
    
     

  
    


     

     

    


    
    

     


 
 

    
   


   


  


 


   


  

 
    

   


    


  


  
    

 


  



 »شباب العقبة« يبدأ معسكره التدريبي لدوري المحترفين 
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 مهدي علي: الحياة الرياضية ستعود بعد »كورونا« بشكل مختلف 
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 الخاطر:  تجربة استثنائية تنتظر المشجعين 
في مونديال قطر 

 اجتماعات متواصلة بين »واف« 
واالتحادات ا5هلية 
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 انطالق الدورات التدريبية الكروية بمختلف 
المستويات 




   
   

 

   




   
   

    
   
    
  

 


   
   
   

    
    
    
   


 
      
    
 
     

  

   
   
  

  
    

   
    
    
 

    

    



    
    

    
    
    



    

   
    
  
    
   

    
    
     


    


  

    
    

    





 الخوالدة يثمن تكاتف العبي فريق معان 

 »البارالمبية ا-سيوية« تشيد بإجراءات 
ا1ردن مع »كورونا« 

 اعتزال قائد منتخب أستراليا لكرة القدم 
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 زيدان يتحرر من قيود »ا�متار ا�خيرة« 










     



  

    



     



    
    
      




    



      
    


   


    

    
    
  
     




    


    




    
    
     


 
   

    


 


   




     
     

  
     





     

     





 الرقم ٣ فال سيء على تشيلسي 

 ليبرون يكتفي بإسمه فقط على قميصه ! 

 عثمان يحتفظ بلقب الفنون 
القتالية  المختلطة 
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 »لمسات اليد« تنقذ يوفنتوس من النهاية الصعبة 
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   ترمب يضع الكمامة »علن�« 
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  انخفاض الفاتورة النفطية ٣٠٫٨٪ 
خالل الثلث ا�ول




    
   

    

   

    
    



    

   


    
    

   
    
    
  
    







١٫١ مليار دينارحجم التداول العقاري 
في المملكة




       
        



 
 
      
     
      
      
 
      
      
  
     
        

 



 الجبور: كورونا فتحت باب3 للتوظيف الجزئي 
من خالل خدمات التوصيل 
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 قاعدة بيانات بالشركات الصناعية 
لتسهيل إصدار التصاريح 

» حماية المستهلك« تدعو لالبتعاد عن 
المنتجات المتضمنة مواد حافظة 

» الصناعات الخشبية« تؤكد أهمية 
القطاع الصناعي في المرحلة الحالية 
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 ميناء حاويات العقبة يصدر تقرير االستدامة للعام ٢٠١٩ 

» تنظيم االتصاالت«: نشاط التوصيل
في اFردن ينمو بنسبة تفوق ١٠٠٪ 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ينحسر 


        




      





      

     
  
        
       






        
         
        





      


         
   






       
       
      
       

      
       
      




       




       
     

        
       
       



 المؤشر يشهد ارتفاع� طفيف�
والقطاع المالي ا*فضل أداءً 
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 إطالق مرصد االقتصاد ا�ردني ربيع ٢٠٢٠.. غد� 

 ا�ردني نصر ا� عضوا
في دبي للطاقة النووية 
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» جورامكو« تؤكد مرونتها في تحمّل تبعات »كورونا« 

 اتفاقية بين »العمالق الصناعية« و»نهر ا�ردن« للتشبيك الوظيفي المباشر 

 مبادرة وطنية تكنولوجيّة لمكافحة تداعيات كورونا 



 ١٫١ مليار دينارحجم التداول العقاري في المملكة 

 

    
     

      
   

    
      
      
       
  
 
 
    
      

 
      

     
     
 
     
     





     
      



    
   
      
       
      
 

       
    
     
 
 
       
    
   
 
 
    




     
     
    


     

     
  
      
        
 
     
     
      
      
      


 
     
    
    


      
    
 

    

 
     

 
     

 
    
        
      
      
    
       

    


     
     

    



       
    
        
    
    
 
    

 
   
      
       
      
     
     
      
      

  



     
  
   
     
     
     
      

       


 
      
       
  
     
     
      

    










  



 
 











 b c @ j p f  c o m  j o

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

   
    
     
    

     
Galaxy S   
Ultra







ArabsGot   
Talent

     

   
     

   





    
  


    
    






     
   
   
    
    

   


    
     





   





   





  









   

   
   


  






   
  






   

   

 WEABLE 



   –  
       

     
      


  
     

    
 




    



  









Safwa Future    

Stars




     
    
    


    

 




SafwaFutureStars

 
    
 


    

     
    





     
 Shop@Home    




       




Shop@Home

 

MG



 

 Huaweinova 7 5G

    
       
    
    
     MGMotor



  

MG
     
 MGMotor   



     
  SUV     


    
 


MGMotor   
    
       
    
     




     
  
    
     
     
    
     


       
  
     



     

     


    

      




 

   

    
       


    
  

     
    





  G  Huawei nova

   
httpshuaweieshop
    jo
HUAWEI Sport Headphones
    Lite
G 

     
      



    
    



G  Huawei nova 

    
Huawei    
    AppGallery
   
     
 –  

   




    
     
SGBJ–


      
     


 
     
      
       


      
SGBJ    
     
   
E     
      
      



 –







    
   
     
     
      

      
    
     



     


     
    


 
    








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







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

 الشنطي يعاين أسباب التخلف وأدوات التقدم في ثقافتنا المعاصرة 

 لوحات ربا أبو شوشة في »المشرق«.. أسرار وتجليات 

        
      
 

    



      

  

      
        


       



  

         
 
      
      

       

  
       
  

        
       
     
       

      
 


      
       

       
      
       
       
      


       
     
      
       
        

  
      

    

      



  
       
       
      
       
 
       


  




       
 


      

      









     

     


  
     
     




      

      

      



    




 سرّ كتاب »البخالء« للجاحظ 
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 معرض فني في طوكيو.. يجيز »سرقة« ا�عمال 

 استمرار إغالق مواقع إنتاج النفط 
وتصديره في ليبيا 
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