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الرزاز: لن نتساهل مع التهرب الضريبي





     

   
    
   
    







   

   



 
    



    
     
    




    
  
    
      
    
 




































  
  

 

   

 
  
   
  
 





   

  







   
      
     

 






 

العضايلة: ندرس آلّية فتح المطار
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 الملك: أولوية ٢٠٢١ حماية دول ا�قليم من تداعيات »كورونا« 

     
       


  

 
     
      



      
     
   

      
     
     



     
  
     

    
      

     


       
    

     
        



     
      

  



  

     
    




    
      
     


     

     
 
     
      

    

     



    

    
  


      



 
 
    











   
      
     


     
     
 




       






     


     

     
    
 
     



      
   



    

 
     


     
    

    

     



     




     
    





 
 














 الملك: أهمية دعم »ا'ونروا« 'من واستقرار المنطقة 
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 الرزاز: الحكومة لن تتساهل مع التهرب الضريبي 

 رئيس الوزراء: عدم إحالة من أكمل ٢٨ سنة
خدمة في القطاع العام 
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 المفوضية تدعم خطة االستجابة اEردنية  
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 فتح المراكز القرآنية مع التزامات وقائية 
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العام الدراسي بداية أيلول.. والعين على الحالة الوبائية

 المطالبة بالتراجع عن  قرار إلغاء الدور التنافسي في التعيين 

 إقرار خطة تنفيذ قرار أممي بشان المرأة والسالم 

 »العدل«: ٣ آالف طلب إلكتروني العتماد الخبراء 




     
     
      


 
      
 

      



     
      
    
    
    

   



     




     

     






     
     
    
   
     




    
  
    
     


      





    

     

 
     
   
   



        

    
       


    


    




     
    

   



     



     



   
    
  



    



    
    

     
      
   
    
    






    
     
    
  




     


    


      

 

     
     


     

      
     
     
     






     
     
    
      

 
      
    



    


  

     




    
     



 



    
      





     
      



     

     

    
     
     


     
    
    
   
    

  



      
    
     
    
     
      
   



    
     

    
   


     

   

     
     
     
     

    





     
   
    
    




   


    




   
    


     

   
    
     




     


     

       
    

    

    






 

      


  
 

    
    

 
     
     


    
     
    
 



     

    
    





  
      
     

 
     
      
     

    
      
     

        
                   
                     
                          
    

 
       

     
      


 

       
      
 

  

  
          
                    
                     

 

 االفتاء: ال حرج في العمليات التجميلية  

 ٣ جلسات محاكمة عن ُبعد في قضايا 
سطو ومخدرات وأسلحة 

 القبض على أربعة متهمين بترويع 
المواطنين في الزرقاء 

 مشروع لدعم إدارة النفايات
في »الزعتري واLزرق« 
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ال تصلها الخدمات 




       



 
   

      



 
 
        
   
       

    
      


 
      
   
     


 
      
       







   مواطنو طباعة العواملة ينتظرون توسعة طريق خطر 





     
   

 
      




$
     
  
     

     



      

      
     

    
     

  

      

      
     

   

    

   
      
     

      
      
    

 
     

     


    
     


 

     
    
 
     
 
     



     



    
  
    
     
      

        

 

      


    
 
    
    
     
      

    
      
     
     





 العضايلة: ا8بقاء على حظر التجول الليلّي
وإغالق قطاعات ومنع التجمعات 
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برلمانيون فرنسيون يطالبون بعقوبات على خطة الضم

 سجن رجل أعمال جزائري
قريب من بوتفليقة بتهم فساد 
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كورونا.. تقدم نحو اللقاح

 لبنان.. السرقات تطال الحليب والحفاضات 
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 شابتان تتحديان كورونا وثقافة العيب بـ»الرشوف« 

 مبادرة تطوعية شبابية با#غوار تخدم المجتمع 
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» رقيم الحبر«.. حوارات علي العامري مع سبعة شعراء 
 

     
      





    


    


     




  
      
      
    

 

     
     
      
    


 

     
     










    
     
    


     





 
      
   
    



      
     
      

 
  
    
      
    
     
  
 





       
       






       

    
 


      





     
      
      
      










      
       


      
       
     



      


       
      
      
     
  
       


       
  










إلياس فركوح.. مغامرة إبداعية في البحث عن المختِلف
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 بحث التعاون الشبابي مع سلطة اقليم البترا 

 المنتدى الدولي للمرأة والرياضة.. ا�ربعاء 



      

      
    


      

    




    



      
    





      

  




     
     
      



     


      
      
     
     

     
       
     


 
      
 

     
    
      

     


      
     

  
 

 
      
      

     

      
     
     

     
      
       



      

      


      
     
   
     



 افتتاح معسكر التعلم عن بُعد في الكرك 

 إعالن مواعيد مباريات مونديال قطر ٢٠٢٢ 
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 الخالدي ينضم لصفوف »كرة معان« 

 افتتاح »جدارية« مدينة معان 
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 دورتموند يفسخ عقد شورله.. وميالن يطلب كاير 
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قميص دورتموند 





      
      

     

      
     




      

     
 



    

       
      




     
  
     










      




     


     




      

      








 s l e m a n  w a l e d @ y a h o o  c o m

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

 

   
   

   

 




  










    

   


   






   
    
   
   



   

 



 

   


   





    
   
    


  











   


    

   

   






   
   

   
  


  



   








A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m




   




        


    
"     
       


      
       

       






     
      



   
       


      




      

       
       




        
"
      

       





     
    





       



     




      



      



   
      
      

     



     


    

  


       


      
    

 











  












 
        

























–
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»االستثمار ا�وروبي« يمّول »كابيتال بنك«
بـ ٧٠ مليون يورو






    
 
  


  

    

  
   
     
 
   



    




 
    
   



     







  


    











     
ERI

    


    
 
    


















     

    




 



     

   
   
     
     

      

     


    


    A 
  B 







        


        

         
        


       
         
      







  



      
       
      
        
       

       











       
        
      


        









       
      




      
      








#w w w  c o r o n a  j o

















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


 تطوير ا�عمال وصناعة الزرقاء يوقعان 

اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع تنمية 



     




     
    
    
      
 

     


    
     
     
     


   
     
    

     
   
 



      

  
     








    





   
  





    
      
     



توجة الستخدام بطاقات الشحن المسبقة الدفع 
في عدادات الكهرباء



دمج عمليات المطار وخدمات المسافرين وا�متعة 
في منصة واحدة 




       
      

    $   
       
    


       


 
       $
     
        



      










       
        



      







       


       

     







   








       



   

     





      
      




      
      


    
      

      



      




       
       


        
       
    
     
     



إ نتاج: تباين آراء شركات االتصاالت حيال مكافحة تداعيات كورونا اقتصادي9  


     
       
      


      
      
  





      





        




       




     
 A      
B



      
       
       
      








   GCE 



     



 
        
        



     IWDT 
       



       


     
       
      


       






ABS

      


      


     


       
      








      
       



  Infograph  





CashFlow    


 
       


      

    


      
Software Consultancy  
    



     






   Bridges   
      



      

     


  



 عدد المحافظ االلكترونية تجاوز المليون 


      
    
      



      

    



   
     

     
     
     
       





    
     

     
      



     




    



       

  
     
      




     

     
     
    



      
     
QRCode




     QR  


  QR    






     
      



      

        
     
   























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



 مؤشر البورصة يواصل الهبوط 








        





     








    
        














       
        
        
         
       
       

     
       
        



       
        





       
       
      
       
       
       

      
        
   

       





الحموري يدعو القطاع الصناعي إلى االستفادة 
من برنامج دعم مصاريف الشحن






    




  
   

 

     

 







    
     

  



     

     
    
    



     



     
   


  
    
   
     

     




     
     
    

     





 
     
     

     
    



    
   






    
    




     





    
    

     



    
    
    
    





     


   
     

      



     
    

   
 
      


    
   
     
      



    


     
    
   

     
     


     
    
      
    
     




      




     


      
  
    
  
      


     


    











    

    
     




      






     




 ٦٩٥ مليون دينار العجز بعد المنح 
لنهاية نيسان 



      
      




      





     
    

 





     
      


     
      




اختتام دورة رفع كفاءة المفتشين 
على المنشآت السياحية 

 فرص عمل لممرضات أردنيات في اBمارات 




     
     


     




     
      

      
    


      
      



    
      

     
     





   



      


out
     emp@molgovjo
     
wwwsajjilgovjo 



     





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




٤٠٪ تراجع أعمال التاكسي ا�صفر



 »االستثمار ا�وروبي« يموّل كابيتال بنك بـ ٧٠ مليون يورو 

   




    

     



   

     


    


    




   


     
   



     


    
    







  


    










     
ERI
    


    
     
      


     








     
     
     
    
   




     

"
     

    

     

   
      



     
   



  






    



   

     


      
    
  
   
   
  



    




 
    

      

    
     
    






    



    

    



    
     
     
      




    
    


















    



     
     

    
    
   



  
     


   
    
    


 
      


     


    
      
    
      
    
      



   





    
 
  


 
   
     
      
      

 
    

      
     
     


     




     

"

     
      
    
    




    

     

  


      

      


     



     


     
   
      
    
     


     
     
      



 ا�ردن يسجل فائض+ في الميزان 
التجاري مع أميركا  للثلث ا�ول 



      
      
      



    




      


     
       
       





»المواصفات« تضبط مصنع+ مخالف+ 
لمسحوق الغسيل المقّلد

 

     
     






     

   



    
     


      
 

      




      
     
        
 
 
       

    



      
      
     
@      
      jsmogovjo

OnZqhttpsbitly

» تنظيم االتصاالت« تطور دليالً للرقابة الداخلية 



    
     

   


 



     


    
     

      

   

    
    
     


    

  
    
     

    

    
  

     

  

    
      
    

    
     
     
    



 انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين في أيار 




      


     
     
 


     

     
   

     
     



     
    
     
     

     


      




  

     

     

     
 


     
     
     



     
      
   
   


     
     
     
     
     
      































 b c @ j p f  c o m  j o

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

 
     
    
    


 
    
 

prescribing errors  
 

    
    

  
 
     



 

    



    



    


 

Journal of Pharmaceutical 
Health Services Research
  indexed SCOPUSQ

  
     

 


  

    
      


 
     
    


     
    
       





    " 
    











     


     




     
    






















  


THEGroup

    

Q

 HWQT HWQT


  HWQT  
     
 


  
    

     
 
     



    
   ®DolbyAtmos
   
  DTSX  
    DTS 
   eARC 
      

DolbyTrueHD




    
Petal Search Widget–Find

    Apps
   Petal Search
    

HuaweiAppGallery
  
 



 
 –


PetalSearchWidget–
 FindApps
   PetalSearch

    



  
    


   



  
     
      

    
     


   

     
    

    

 

THEGroup
–   



CAP    
ISO
  THEGroup 
Cozmo
 Cozmo Home  Readers
Hamleys  M&Co  BHS  




THE Group  
     

    

     
     



   
THEGroup   

   –

    
 

     
THEGroup  
    
    



THE   
   Group
Cozmo Readers Cozmo 
Fashion    Home
 Hamleys Department Stores
    

     
 THE Card  

     






 THE Card  
    





 –THEGroup
 Cozmo   
  Readers  
   CozmoHome 

   Hamleys 
Fashion    
  –Department Stores
 Cozmo   

  –
    

   
      
     

    


Cozmo

Cozmo
 –








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

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












       
        


       

5G

        
     





  
       


    
     


       
   







       
         


       
       



 حريق ضخم في حوض لبناء السفن في إيران 

»غوغل« تحذو حذو »فيسبوك« عبر الشراكة
مع مجموعة »ريالينس« الهندية



      

      
      



    
      





     


    
      
      







   

      
     





     




   
 





    
     
    
     
     


       


     

 



     
      
    



    
    

    





      
     
    





    


     
 
  
 
        
        
   
   
 
       

 
     
     



     
    

       
        
        
      

 
      

     
       
 

 
 
     
 
      
     
 
     

 


      

      
      

 
        
     

  
   
   
    

 
 
        
   
        


   



 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o

 


















       
       











      







         
  







    

    







        

 


     
        












       


    





        
 


        



 

         

        



       
       



       




	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL5
	INTER6-7
	OP8
	Shabab9
	ART10
	Sport11
	Sport12
	Sport13
	sport14
	AB14
	AB15
	BACK1
	COVER2
	ECON22
	ECON23
	ECON24
	ECON25
	ECON26
	BACK2

