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الملك: صحة المواطنين في مقدمة ا�ولويات




    

   


       





       
       
 
        





    

        














    











 
    
     
     
      













      


 

       
    
 
      


    








الحكومة:  تعديل حظر التجول















الرزاز: نأمل ببطاقة ضمان لكل مواطن
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 الملك يعزي بضحايا االنفجار والصفدي ينقل رسائل 
تضامنية لقادة لبنان 




 االعتراضات على جداول الناخبين.. السبت 
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 ضبابية تغلف العام الدراسي وتدفع ا4هالي
للتفكير بتأجيل التسجيل 
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 استبعاد إجراء انتخابات نقابية العام الجاري 
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 إجراءات لحماية المواطنين من كورونا اعتبار� من السبت 




 المخزون الغذائي يغطي االحتياجات لمدد كافية 




     
    


 
      
    
      

     

      

    

     
      
      
     

    
     
     
      
   

     
     
     
      
     

 

      
     
 
    

  
     
     
   


     
     
      
     
      
    

    
     
      
      

    
    

   
     

    

  
 
     
      
    

   
       
    

      
   
   
     



  


    


    
     

  
      
  
     
        



 

     

     
      

 





      


  $    
    
     


   






      
     



$

     





    $  





     
     

     




$
  
        
     

      







 
     

    
 $      
    


      

     
      
      

   
  


 
         
    

   
      
    

   





 
      
        
        



       
      




       



       
   




        

       





     


 
         

          
           

         
 
          


         
         
       



          
        












       



        
       







    $ 


   

       



          
      

        


       




       
       



         

httpWwwsalamtakgovjo






























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


 الرزاز: نأمل ببطاقة ضمان اجتماعي لكل مواطن 



بيع المنتوجات الزراعية بالداللة يرفع قيمتها 
وينهي االحتكار




    


   



 
    


     

    

   






    
     

    





   

     
    
      
     





   
    

  
   
   

    


    
   

    
     
     





    

    
   





   




     





     
    
    


     
   




   
     



    



     
     

   

   
     








    



    

     

 
   

     
     
     
  


   
   

    



   


 
   
     
     
     
     
     
     






     
    
   
 
    
   
    
   
    
  


    
    



 
     
    
      

 


     
    
    

    
    
    
 
 



    
    
 





    
    

    

    


    


    
 

    

  
   



    

   

     



    

    
    









 
     

   


   
   
    

     

    
 
   








  
    
      

    





    
 
   
    
    
     



   
  



    

     
 
   


     

   
 
      
 
    
     



     
    
     

  




    



     
     




    




    
      
      
   
    
      
    




    
    

    
      
     


     
     
     



 افتتاح دورة الدفاع الوطني ١٨ 

 إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات 
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   حراك انتخابي في معان بعد تحديد 
موعد االقتراع 

   التدريب المهني في المفرق..انتشال 
من البطالة إلى العمل 



  


    

   
     

    
   

 

   

      

   
     


   


      

     
      
     
    




     

   
     

    
    

    


    
    
      
    
     
  

      
     

   
      
 
    
   

      
    
    


      
    
      

 

      
  
     




 










     

     




      
   





      
 
   
     
      




     

      





     


      
    


     

   

     
     

      
     

     
     


 




















      

   
       



     
 
     


       
       







       


       
     



 



     



   



      


      
      





      

    
     








 ارتفاع أسعار الذهب يغير عادات الزواج 
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 كورونا تفاقم مشكالت العمل 
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   االستعداد لتشغيل مشروع وسط وادي موسى 


 



 
     
      




       
    



  



     

  
      

     



   
      

 

     


      



     
      

    

     
     
      
     

   



 برنامج لالهتمام بالحيوانات المهددة 
باالنقراض 








     
       
       

     
       
    
       
      


    
     


      
  
     


      

   
      

 


      
    




    

      

      
     

     
     
     
      


       


    
     

  

     
      
     


   

إ يقاف ٨ مطاعم شاورما احترازي% 
في الزرقاء 

   إتالف ١٢ طن مواد غذائية فاسدة بالكرك 



      
     
     
     



 
     



       
     


    
     


      

     





     
      
   






    
     

      
     

   
     



» تحالف«: مسودة نظام عمال الزراعة 
ال تفي بالغرض 
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   مواطنون من المزارالجنوبي يطالبون باالرتقاء 
بخدمات مركزهم الصحي 

   هل تحل إشكالية أبناء العاملين في »التكنولوجيا« 
بمدرسة »اليرموك«؟ 
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بيروت.. غضب في الشارع




     
 

 
     
       
     

   
      

       

      
      

  


    
       

         
     
      
     
     


    

 





     
      

      

     
   

      
       

     

     

 

      
 
  

     

  
        
      


   

      
    
       


       

     
 

      
        

 
     

 
     
   
     
       
       
      
       

 
  



روسيا تتوصل للقاح ضد كورونا
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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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 ثالث شقيقات يبادرن لمساعدة مرضى السكري 

 



     


     

     


     
      
    

     

 

      
     
       
     

     
     


 


     


     


      
     




      
      



     
     
      
      


     

      




      


    
       





     
     



 



 
       





      
   



     
      

      
        
     



      
       
  
 



     

      



      
    

     




     







     
      


      

      


      
     

   



      
      
 

     



 متحف ا*طفال يساهم بإثراء منصة »درسك« 

 


      
      

      
 



     
      


 
     


  



 
      
     
     
     
     
   
 



      
     



     


     
   
     

      
 


      
       
      
     




 صيدلة »عمان ا*هلية« تسهل ابتعاث المتميزين 



   
 
   

  



    
  

   
  





   







  





  
 
   














   



 معسكرات للمرشدات وا*من والسالمة الوطنية  

 إطالق مبادرة »زماالت زراعية« في المفرق 



      
    

  




    
       




      





     
      


      
      
    



 سلطة العقبة تستحدث الدبلوم التقني الشامل 
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 معرض يُظهر أنماط نشر مهمّشة أكثر تماس� مع الواقع 
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 »هو الذي يرى« لمحمد الصمادي.. صورة المشهد ومشهد الصورة 

        

     
 
      
         
 
  
    


       


   
   


 
     
         
        
      
       
        

        
       


      
         

        
        
     


       
    
  
 
   




      
      
         
      
     
        

      
        



      
          

 
 
     
          
        



        

        
      
    

        

      
      
        
  
     
         
        
       


       
            
       
      
 
        
 

       
      



         

        

        
  




 هدى فاخوري: ا3بداع الحقيقي ال ينتظر مناسبة 
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 الحسين يبهر الفيصلي .. والجزيرة يعزز الرسائل



     

      

       




      
      
       
      
     
       
    



     

      








     
      
       



      
 
     
     
     
     



    
      







     
     

     
     
      
      

     


 


        
      



      

      
     
     


      
     
       
     
 


      

      


      





     

      
     
       
      



      
       

  






 للمتعة فقط 
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 لن تصفق وحيد! 
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 العساف: تأجيل بطولة العالم قد يحرم بعض 
النجوم من الظهور 



 عابل يجتاز التعاون ويحل ثاني' في مجموعته 
بـ »طائرة ا.ولى« 
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 »اليد« يحسم مواعيد البطوالت رسمي' 
بعد القيد 

 »واف« واالتحاد القطري يؤكدان 
التعاون المشترك 
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 البيطار يقود »سلة الجبيهة« .. ويتعاقد مع عبيد 
والعوضي وبزيع وكنعان 

 »شباب الطفيلة« تنفذ جدارية بعنوان »أردن خاٍلٍ  
من كورونا« 

 وزير التخطيط يستقبل وفد اللجنة البارالمبية 
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 اكتمال تحضيرات ثاني جوالت بطولة 
ا>ردن للراليات 
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 عودة محدودة للجماهير في الدوري القطري 


      
     
     

       

  

      




    

      
    

      

    


     
     

      

     

  
     


     


  

       






 سان جيرمان يواجه طموح أتاالنتا بحذر 



      

     
       




       

       



   
      




      







     



       





     
      



       
 


      

 






       



       


         




      






      
     


     













      
      




     


      
      


       

      



     

   


       
        
       


       
      




        



 




       



       



      

 

 

       




 



 الريال يبطل بند التعاقد مع أريوال 



       






       
     



     





 
    
     





 


     
      
 


 

 

     


   
       
     

      
     
     
     

 
     

    
      

     
     

  

   
 

       


       

   

          

    

     
       
       
      
      
 
 

 
       
   

  
      
       

   


        

     

   

 
     

    

  

  

       
     
   
      


   
    
 

  

    

     
    


 
     
      
      

    











 




راكان السعايدة
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  إجالء ترمب خالل مؤتمر صحافي
إثر إطالق نار 
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الجغبير: مصانع الدجاج قادرة على تلبية 
احتياجات السوق المحلي 




  
   
   





   
    
   
   
    
   






   
    


    
   
   
   
   

  



  ٧٫٧٨ مليون مشترك بالهاتف الخلوي في ا%ردن



     



      
      
       
       
      
       

       



      




     
    

     



إغالق ٥٢ منشأة مخالفة 2جراءات 
السالمة العام خالل يومين
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 مؤشر بورصة عمان يسجل أعلى ارتفاع خالل ٥ جلسات 






        
        






      
       





        
          
         
         
          





 








        
       
       






        
        

        




        
       
       
        
        

       






الجغبير: مصانع الدجاج قادرة على تلبية 
احتياجات السوق المحلي

التجار جاهزون لموسم العودة للمدارس 
وسط استقرار ا9سعار



    

    



    
 
   

 





    
   
    
     

    



    

    


     
    
   


    
    
    

    
     

     
   


    

     


   




     
    

     


    
    

    
 

    





    

    

    



     

    
    
    
   

     
    
     

     
    
  


 
    


    





    






    
    





     
    
     
    


    

   
    
    



    

    
    


 






    
     




    

     

     


   


     
    




    
   


   



     
    
    


     
   

    
    
      

  


    
    





     
   

    




    


   


    


    

   




     



     
    



مستو: موعد استئناف الرحالت الجوية 
يتغير بتطور الحالة الوبائية عالميا 



      
 






     
 


      

  
    


    



     





  
       
     
      
       


       




      






إغالق ٥٢ منشأة مخالفة Cجراءات السالمة العامة

  Jواحد Jانخفاض أسعار الذهب دينار
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 اتفاقية بين »أروقا« ومؤسسة نقطة الصفر 
لخدمة مدارس النظامين الوطني وا�جنبي 

 دور السينما اليونانية ..في مهبّ الريح 

 

     
     

   



     
 




   


 

    
   
     

   
     
 


     
    


    


   
    
  

   


    


     
     

     




   





 

     



     
     

    



    
     
 




 


     
 


    


    
    
    
     






 








     

      





 

 
     

     


     
      
    




     
   
    
 


   
   
 
      

 
      



   
 


   
    

    
  
    


      
  
     



      
 


       
 

    
  





» الطاقة المتجددة« تطلق مبادرة 
االقتصاد الدوار 

 بريطانيا تلغي ١١٤ ألف وظيفة إضافية 
في تموز 
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ان بامتياز في قصصه ورواياته   إلياس فركوح.. ابن عمَّ
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العنوسة..تنمر سينمائي
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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

 




أمازون تطلق »الهاكاثون« االفتراضية 
لطالب الجامعات في ا$ردن 

 تحذير من شركات غير مرخصة 
تروج لبطاقات معالجة مدفوعة مسبق1 
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