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الملك يدعو لشبكات أمان إقليمية لمجابهة الوباء 
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كورونا.. مؤشر خطر
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 الملك: ال يمكن التغلب على »كورونا« وتداعياتها إال بالتكامل 
العالمي وضبط العولمة 

 











      



 
       
       


   
       
    



       
     
      
 
      
       


      
      
 
 
   
      
     



        


 
      
      

 
        

      
      
      
      
      



       
       

     
  
         
  

     
     

       


     
   
       


        
      


 


 
       
  


        


 
       







تسهيالت تمويلية ضمن البرنامج الوطني ل'سكان 
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 الصفدي: الحاجة ملحة للعمل على أساس 
القانون الدولي في الشرق ا7وسط، 

» الخارجية«: شركة »ميد ويف« ليست أردنية 
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 جابر: أتمتة خدمات التأمين الصحي أولوية 

 عدم توفر الكتب والخلل الفني يبعد 
الطلبة عن الدراسة  

 العموش يوعز ل.سراع بتأهيل مركز
حدود جابر 

 كورونا ُيعّمق تحديات سوق العمل 
على الشباب 
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 مؤشر خطر ووضع استثنائي: ٦٣٤ إصابة محلية 
 


» كورونا« تنشط التجارة االلكترونية  
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 اتفاقية ناقل صرف صحي عين غزال 

بـ ٣٢ مليون يورو 

   محطة »الفجيج« تسعى لتربية 
»ا,غنام العواسي« 

 رصد المالحظات التشغيلية لمجمع 
سفريات إربد الجديد 




     

     
     
      
    
    

 
    
     
     
    



      
     
      


      

    
     




    
    
     

 
      
     

     


      

   

   
   


      
      
      

      
     
      

  




  
    
    
    



    

     



    
     




    
    
   
    







   
    
     
     



     
     
     


  

    
     



   
     

     
 








   


     
     




   



     

    



    



     
    
    


   





     

      


     





   منع االستيراد والحر وراء ارتفاع 
بعض اسعار الخضار 





     
     
     


     


    
 



  
    
      
     




      

     



     
    


     
    

    




      





      

   





  
      


    





   الموجة الحارة وظروف الحظر يؤخران االستعداد 
للموسم الشتوي في االغوار الجنوبية 

 ٦٧٠ عامل وطن مصري يطالبون استثناءهم 
من تجديد التصاريح ومنحهم مهلة عامين 

 مطالب لQسراع بتحسين البنية التحتية بوادي العش 
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 السطو على البنوك ليس »ظاهرة«
 ومرتكبوها غير منظمين 
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 تشكيل تسع كتل في »الزرقاء ا�ولى«
وخمس في »الثانية «

 الدفعة ا�ولى من المطلوبين لخدمة العلم 
مطلع تشرين الثاني 

 »شؤون المرأة« تدرب راغبات بالترشح  

 كورونا تسهم بتراجع عمل الحرفين  في البترا 
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   إغالق مقر راغب بالترشح في الزرقاء 
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 مجدي دعيبس: الجائحة دفعتنا للتفكير والتأمل 
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 »فينيق عمّان« لمفاضلة.. اقتراح رؤى مغايرة للتأثر والتأثير 
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 »هذيانات شكسبير« للريموني.. مسرحية تعيد قراءة التاريخ 
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 »تدارك« 


 مدرب محلي يقود منتخب السلة 
في النافذة القادمة 



   
     


 
  
     

     
 
  
  

     


     
      
      




     
    

     


      







 
 




   

 


    


     

  
     







    



     
  
     








     
     
      


     


    

     

     
     
     
     



    
    

     
     
    
     







    





    
    
 

    



    
     


    
    


     

    

     



    
     
     




    


      
    
    


    
       

     



  

     
   

    

    


    

    

   
     



     
    
      
   

    
    








    
    
    


    

    
     
    




   


     

    
    
     
     
      










 وزارة الشباب تزور ٣٩ نادي�  


     
     
     
     

      



     
      


     

     



    



     
     
     

   



    



   
    

    



 
  


 
    
    
    
     






     




   
    
     


   
   
   



    
    
    






 »الكراتيه« يعلن الناجحين بفحص 
الترقية في الكرك 
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 صالح: الجليل يسعى الستعادة مكانته 
في كرة السلة المحلية 



 تواصل تصفيات منتخبات الفئات العمرية للريشة 
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 الجهاز الفني للمنتخب »الرديف«
يباشر مهامه 
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 موراتا على أبواب يوفنتوس.. وفيدال في إنتر رسمي� 
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 أهلي دبي يبحث عن البطاقة الصعبة 

في »الثانية« 



      

    
      


 
     
 








    
    



      
      




     
     

      




     



 

      
       


       



    

     




      






   
     
      




    


     
      




   
 
     
      





 اختتام مشروع »صوتك بكرة يفرق« في بصيرا 

 ورشة عمل حول الجلوة العشائرية 
لـ شباب القويرة والريشة 
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 »روالن جاروس التنسية« ال تزال في قلب الجائحة 




      

      
     


      
       
     





  
    



      



      


     

     
    


     
     



 
       


     

    


      

       





 
  


    




       


      
   



       


       


      
     

    




     

    
      
      
     
     

       
     

   





       




     
     






 
        





 تعليق عودة الجماهير إلى المالعب البريطانية 
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شبهة غش من لويس سواريز في امتحان
اللغة ا4يطالية
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 انفجار في مركز لحزب ا� جنوبي لبنان 
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 الحموري: مؤشرات لتعافي الصادرات
في المرحلة المقبلة 





   



    
    

   


  



   
    
    
 
   





 الرزاز: »سند« خطوة مهمة
نحو الحكومة االلكترونية 




     
      
      
     




    

     
     



 

ترجيح تخفيض أسعار المحروقات 
نهاية الشهر



 ٢٣٥٦ شكوى إلى »تنظيم االتصاالت«
لنهاية حزيران 
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جمعية رجال ا�عمال تؤكد أهمية تعزيز العالقات ا�ردنية - المكسيكية


      
    

    
 
     
 


  
   
      
    
    
    


      

      
     
    
     




   

   

   
     
     



 



  

     

     
      

      

     

     

     


 


      
     
     
    


    
      
     
     
     



   
   
     

     
    

   

     
      

     
     

     



      

       
   



 
     
    
     






 الحموري: مؤشرات لتعافي الصادرات 
في المرحلة المقبلة 

      
    
     

     

    
     
      

     


 
     
      




    


    
    
      
     


 
     

     

     




    
      






     



    
 
     
   

  
    
     



     
    
    
     

     

    
     




   
      

    

     
   
    
    


 
   
    
     



قرضان ومنحة بقيمة ٥ر٨٥ مليون دوالر 
ل7ردن من الصندوق الكويتي

» الصناعة والتجارة« تطرح عطاء 
لشراء  ١٢٠ ألف طن قمح 

 »المواصفات والمقاييس« تطلق 
خدمة استقبال الشكاوى عبر واتساب 



     





      
     

      
     




      
    
      


     
      

     

   
    





    




      




     
     


      
    


      




 

    
     

    
     


     
      
    

    
        

     
 
   
    



    
    
  
     
      
 
   
      



 ٢٣٥٦ شكوى إلى »تنظيم االتصاالت« 

لنهاية حزيران 
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 مؤشر بورصة عمان يستقر والتداول ٤ ماليين دينار 









        

         







         






         













         




         


        

     


      

       


        

       
       
       


        
       
       




 »الضمان« مستمر باستقبال طلبات التحويل 
لفترات التقاعد المدني 




   
    
    

    


    
     


      

    
   
   

    
      
     

    

      
   
  
     

    




    






    
  
      
    

    
  
     


     


     
    

    
   




الحسنات يدعو البنوك لمراعاة ظروف 
القطاع السياحي



  
 
     
      



     
 
      

 
 
     

     
      


  
 
       
      
   


      
   
  
      





 الرزاز: »سند« خطوة مهمة نحو الحكومة االلكترونية  
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ا�ردن ينتج ٤٫٥ مليون كّمامة باليوم



      
  
   
  
      



      

   
  
 
    
      


      
      
 
          
     
        
     
       

    
    





  
     

  
    

 
 
 

  
     
    
     



     
    
     
    



     
   

     
    
    
      
    
     
      


     


  

   


    
    


  
      
    
 




ترجيح تخفيض أسعار المحروقات نهاية الشهر
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 هيئة االستثمار تطلع على سير العمل 
بمدينة الملك عبدا7 الثاني الصناعية 

» العربي ا<سالمي« وتكية أم علي يجددان 
اتفاقية التعاون المشترك 

 اشهار منتدى غاز شرق المتوسط 
في القاهرة 




     
     




     
      




  


    




     
     







     

     



     

      






      
   

     
    
    
    
   
      


     
      
  
     
    



     
    



      
    
    
      

  
     

    





  
   


       

      
     






    


     


      
      
     
      
      

   
     




     


    
  
     





      
   
     

    


     


     



     
       

      
      
      




 تجديد رخصة اتصاالت فئوية عامة 
لشركة رويترز لKنباء وا<عالم المحدودة 



      

     
 



    

      


     
      
    


     

    
     
    
     


      
    


     
   
   
  

 
    

 

  VSAT 













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













 




راكان السعايدة



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

محمد حسن التل

جهاد الشرع

 


        
      

       

      

        
 
         
       


       
      

       



        

       




    
       
        





        
      

       

       


       
       
        

   

        









 
  
      

 
 
     
       "    


 




        


       



        




         
        
 "


 
         
        

  
       
          
        


          
        

        
       
 


  

         




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


   










       



         





       






      


        

    


        











        


        
        

RATP



        

       







        
      
       
       


       




      

 
      
       
      
     
      


        
       

       
       

      
       
      


      

    


       
       

      


       
     

    

        
        

 

      
     
      
    
        
       
   
       
     

        
     

       
         


  
       


  
       
      
        
         

      
     
       



       
       




     















    
      
       
 




         





        
        




	Cover1.pdf
	Local 2
	Local3
	Local 4
	Local 5
	Op7
	Art14
	Sport16
	Sport17
	Sport18
	Sport19
	Back1
	Cover2
	Econ22
	Econ23
	Econ24
	Econ25
	Back2

