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الملك: أي إجراء إسرائيلي أحادي مرفوض
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الرزاز: ندعم استقاللية ديوان المحاسبة
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   الملك: أي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة مرفوض 

 ولي العهد يرعى إطالق دورة القيادات ا�منية الواعدة 
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 لجنة معادلة الشهادات غير ا�ردنية تقر »التعلم عن بعد« 

 لقاء وطني باليوم العالمي للسكان 
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الرزاز: ندعم استقاللية ديوان المحاسبة

 استثمار المناطق ا"كثر هشاًشة يعزز التنمية  


    

  


    

    
    
     


   

    
    

    
     
      
    





    

     

      
 

 



     


    
   
   
     





     
     


  
     

    
    



  




      
     

    

     
    
 
  
   
  
     
      
   
 
    



       
      
     
    



   
 
    


   
   


   



   







    

     




    
    
   
     
    
     
     

    


  

    
     
     

    




     
    
    
       


 
 
    

    

    
     


    
     

   

     
      


     





    
    
    

      
     
     
    
      
      
    
    

    
    

      
   
     


     
 
 
    
   


     
    
    
    





 
     
       
   


     

    

    

   
    
    

     


     
    
     
   
    
    
    
 






  
  



 بنك البذور يحافظ على االصول الوراثية 

 ١٣ الف مشارك ببرنامج »أردننا جنة« 
خالل أسبوعين 

 حشد سياسي ومالي لدعم ا"ونروا 
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   عقد اجتماعي جديد لم يكتمل بعد كورونا 


      
 
      


     





     
     
      


     

      
 
    
      





     
      
    
     
       
     




    

      
      
     
     


     






     

    




     

 
       
      

     


    
      

    







     
      

      


     

    





     
    

    
   

 
     




» الصناعات االنشائية«.. معاناة بعد كورونا 
وتطلعات 'حالل العمالة المحلية 





      
    




      
      

   



   
     
     






       

      




     






       
       
      


      

     




      

 
      



      
      


 
     
      


      




   إطالق حملة »حقي المشاركة «
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االحتالل يغلق مصلى باب الرحمة
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الخوف من موجة كورونا ثانية
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 أردنيات يطرزن كمامات من قصاصات القماش 

 »سفير نفسك« مبادرة تمكن الشباب بإربد 

 تكريم طالب بتقنية الروبوت بحفل افتراضي 

 

      


    

   
       
     
      
  

 
      
     

 

    
      
     
     
    




     




     
     
      

   

     
     
     


   

      



   icdl  

      
 

     
     

 
      
  






 

    


     
     
     

  


  

     
      


 $


 













     
    


     

    


    
       


      
    
     
      
     
 



      















 

Born Again




  





      










    
 



     










 

     
     
   
     
     


    
     
   
   
   

     





  
    


    
 

 
    
    


    












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

 »الفحيص تقرأ«.. مبادرة تحفز الناشئين للعودة إلى الكتاب 

     


     

      
     
      
     
  



      
       


 
      



     
       

      
      

   
     
      
      

   
   




     
       
     
        



     

  
     
     

 






    

     








      
     
     



      
   

     
     
     






 من معجم »كورونا«.. فترة الحضانة 
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 ودية »النشامى« وا�مارات.. قيد التأكيد 
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 شفيع.. ثالث أكثر الحراس خوض� للمباريات الودية عالمي� 

     


      


       
    
   




       
  

    

     



  
  
      
  




     




 الجزيرة يطلب استضافة مجموعته 

في كأس االتحاد ا4سيوي 
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 الخصاونة: دعم »أبو عبيد« للنادي ساهم 

بتخفيف ا�عباء المالية 
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 الفيصلي يتفوق على الصريح وتعادل الوحدات والحسين 

 انطالق معسكر أنماط الحياة 
في مركز شابات معان 





    

   

   
    
   


    


   
   
   



  
     
   



  

     
  

   

     



 



 حياصات: القانون والنظام ا�ساسي مرجعية 
إجراءاتنا 
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 إلغاء العقوبة القارية عن مانشستر سيتي 


    





    


    
    

    
     


   
    

     







    


     


    
    
    

    


      
    




    






     


    



     
     

    

  


    

     
    

    
     
    





    
     
   



     

    





  
    
     
     
 




    
     
   

    
   


    
     


      


      

     

     
    


   

    



     
     

  


    
      
    

    






 ا#صابة تُبعد روندو عن ليكرز 

 مفاوضات انتقال الوتارو 
إلى برشلونة توقفت 
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 أتالنتا للضغط على  يوفنتوس.. وصراع دوري 
»ا<بطال« يؤجج المنافسة 
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 معلمو القطاع الخاص.. حقوق ضائعة ومطالبات بالعدالة 
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 المفجوع.. دراما الطعام في السينما العربية 
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  علماء يبحثون إمكانية تطوير لقاح
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   وفاة أميركي بكورونا بعد مشاركته

في »حفلة كوفيد« 
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الرزاز يطلب تسهيل االقتراض للجامعات 
الحكومية لتسديد الرواتب






    
     
  
   
    
    




 

  
    
   

     
     
    








   
   









�قصابون: ا+ضحية البلدية بـ ١٨٠-٢٢٠ دينار
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بريطانيا تدعم الصمود ا+ردني
في مواجهة كورونا

»الفوسفات« تنفي عالقاتها بإعالن مفبرك 
لغايات التوظيف
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السياحة: ١٣٢٣١ مشاركا ببرنامج أردننا جنة 
خالل أسبوعين
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اتفاقية  للتطوير والتشغيل المهني في القطاع الصناعي

 برنامج تدريبي لـ ٢٠ ألف موظف 
في القطاع السياحي 
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ارتفاع طفيف على أسعار النفط والمحروقات 
عالميA في ا@سبوع الثاني من تموز 

 ٥٦٠ مليون دينار عجز الميزان التجاري 
مع دول  »التجارة الحرة العربية الكبرى« 
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 تداول بورصة عمان يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أيار 
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٢٣٪ انخفاض مساحة ا!بنية المرخصة خالل الربع ا!ول

»حاويات العقبة« تناول ٣٩٥ ألف حاوية في النصف ا!ول 
من العام الحالي
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 رواجبة: شركات االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 

ركيزة ل�من الوطني 

 أرباب عمل: عدم إصدار بالغ أجور لتموز 
يؤشر  لتماثله مع حزيران 

     
     



  
    







     
   
  
   





   


     
 

   




 

   
     




 
     
     




 
   

     

     

    


     
    



 
      
     
     

    
   



    




    
     
 
        
       


 
       
     
     
   


      
      
       


 
      



    
 
  


       
  
     
  


      
    
    
    
     
     


     

   

  


 
       




      
       


       


   
      
      
     

   
      
     



      

     

    

   



 بريطانيا تدعم الصمود ا6ردني 
في مواجهة كورونا 



    
    
      
      



     
     
     




     



 
  
     
     




     
    


 اتفاقية تعاون بين صندوق ا6مان 
لمستقبل ا6يتام و شركة طلبات 

 صندوق توفير البريد يخفض 
نسبة المرابحة الى ٥٪ 
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 Orange Ventures MEA Seeds بتحدي




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












 




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
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الجوع في العالم سيتفاقم وتوقعات قاتمة للعام ٢٠٢٠
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