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

  










|    |







   
        
        









         
       
       
       
      
      

       
      



    

     
    
 
        


      
        

        
      

 
       


       

        



         
         
      

      
         
         
      
        
 
 
       
 





إرادة ملكية بحل »النواب«















       






  











     


       








     
 
      
   

     


     

      

     










      
      



      
       

      

      





الرزاز: خيارنا الوحيد مواجهة كورونا 
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 استقالة حكومة الرزاز خالل أسبوع بعد حل مجلس النواب 


    
    
    



    
   
  
     
   
     


    

    




    




    
     

     


    


    
   





     
   
 
    




   
     



     
      


  
      


     
    
   

     

  
     
    
   
    
   



 إرادات ملكية بحل »ا%عيان« وتعيين
رئيس وأعضاء المجلس 
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» الفراية« نائب2 لرئيس »الوطني لالمن واالزمات« 

» المستقلة لالنتخاب«: صندوق انتخاب 
عشائري ليس للهيئة 


 البدء بتنفيذ مشروع التعاقب الوظيفي 
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 سياسيون ونقباء: االستحقاقات الدستورية نافذة رغم التحديات 
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 الرزاز: معايير وشروط لفتح المساجد والكنائس وصاالت 
المطاعم والمقاهي 








 اختصاصيو أوبئة: عدد الوفيات المحدد الرئيس لفقدان 
السيطرة على الوباء 
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 وفاتان و٤٢٥ إصابة محلية 
بكورونا و٩١ حالة شفاء 

 إغالق »العناية الحثيثة« 
بمستشفى ابو عبيدة 

 إغالق مباني ومرافق أمانة 
عمان ٤٨ ساعة للتعقيم 

 ٣٤٧ مدرسة تتحول للتعليم 
عن بعد 
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 المرشحون لالنتخابات واللعب على وتر مواقع 
التواصل االجتماعي 
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   صرف المعونة للشهر الحالي 
وفًقا للحروف ا)بجدية 

» مؤقتة المعلمين«: الدعوة )ي نشاط لمجلس 
النقابة يستوجب المالحقة القانونية 

   االعتداء على محبس يحرم أم القطين 
من المياه 
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   بدء العمل التجريبي لشاحنات الترانزيت 
في حدود جابر 

» السياحة والتنمية الريفية« 
ضمن ظروف إستثنائية 

   ٣٠ منشأة سياحية استفادت من الحوافز 
االستثمارية في البترا 
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استطالع:٦٤٪ يؤمنون بحقيقة »كورونا« 




    
    
 

  
     

    


     
     

    



     

     
    

     
      
     
      
    




      

    
     
    





     
    





     












    

    
    

    
    


     

   
      
    
    


     
     

  
     
     


     
    
      
     
     

      
     



 سعر تنكة زيت الزيتون بين (٧٢-٨٢ ) دينار= 
الموسم الحالي 

 Hامهات يجدن في الحضانة المنزلية بديًال مناسب 
النخفاض اسعارها وقربها من السكن 
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 ال مشاريع تنموية في المفرق العام المقبل 
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 هل تستطيع ا�حزاب تشجيع الشباب لالنتخاب؟ 
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   الشاب خّطار ينشئ مقهى تراثي� 
رغم كورونا 



       
       


      
      

 
 


  
     
    



       


        
      


 
       
      

      


    



        


 

        


       
       


 


 
         



 

     























 ريما.. شابة تشق طريقها بالحرف اليدوية 
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ماكرون يضغط على القادة اللبنانيين

 ترمب وبايدن يخوضان أول مناظرة مباشرة غد� 
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 تشدد أميركي في بغداد وحكومة الكاظمي أمام التداعيات 
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 قمحاوي: تأثير ايجابي للفنون في المجتمع 


       



       



      

     
      
      






       


      
      





        

        
     
    
     



     

      
      



      


     
      


      
   
 
       



       

      






    
 


 


  
  
     

 
      
       
      


      



      

      



   
       
      

      



      
      
      


    
       
       
      
      
       
    
        
     



 شعراء في »كتّاب إربد« يشكّلون ذاكرة النسيان بالحنين 


 
        
      
    
   


       
      
      
       






  
 
 
       



      
    
  
       
       
        



      

 



         
       



      
        




 
   
       
    


      
        


       
   

    
         
       
    
       
       


       

      



 »ناجي العلي: الريشة السيف« للناقد انعيم.. رؤية وموقف 
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 حسابات في القمة 

 »الطائرة« ُيصدر جدول بطولتي الدوري 
والكأس النسويتين 



  
    




  

    
     


    




 
  

    

    






 


     
    


    

    
    
    



    
    
   
     


     
      



    



    
   
    


    



   
   
 





   

    
   

    
    

     
   
    

    

  
      
   
    


 
     

     
    
    
  
   

    
 


    

    

 
   
    

    

 
 
 
    
  





    
    
    
  

     
    

 
 
     
   
    



     
     
    
    
 

     
    
      
 

    
    
    


  
    
    

   


    

    
    

   
  

  
    
 

      

  
     
     


    
 
 

   
    
    

   






 وضوح الرؤية في »يد الشباب« 

 إغالق مقري اتحادي التايكواندو 
والمبارزة بسبب كورونا 



    
      



  


     
     
      





    
     
  
     

     





     



      

     

     




      
      
     

 





    

 

    

     
  
    
     
     


   
      

      




 

    
    

     
     


     

    
    
     

   



 »الفهد ا9سود« يتوج بلقب بطولة 
الكاتا للكراتيه 
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 الجولة الرابعة بـ »كرة الناشئات« اليوم 




   
   






  


    



   








 الطعاني: نقدر جهود االتحاد ونطالب بمزيد 
من الدعم 

 اختتام تصفيات الزوجي المختلط لمنتخبات 
الفئات بالريشة 

 برامج شبابية متنوعة في محافظات الجنوب 



       
       




       
      
       

 
        

  



    
       




      
       
       


      
      
       


  
       

     

     

   





        
      
       
       




      
    


      
   

        
       




 

      
       






    

  
  
       
      
     



    

      
        
     
      
       
       

  
     
       



  

      
       


      
  

 



      
  
      
     

 
       

        




       

 
      





      
     




 
       

  


      
   




       
       

 
       

  

      

  







 اختتام دورة المدربين للكيك بوكسينج 

 وفاة الفولي نائب رئيس االتحاد 
الدولي للتايكواندو 
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 »كرة معان« يعول على البرازيليين 
لتعزيز هجومه 
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 سواريز يظهر بقوة مع أتلتيكو.. خسارة أولى لـ بايرن ميونيخ
.. توتنهام يتعثر بالتعادل 
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 جيمس يقود ليكرز إلى النهائي 
الـ ٣٢ في تاريخه 
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 الفوز لـ بوتاس.. والعقوبة تمنع هاميلتون من معادلة شوماخر 
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 االتحاد ا�سيوي يحسم أمر اعتراض الهالل 

 برشلونة يتفوق على بايرن ميونخ 
في ضم ديست 

 راموس يدخل تاريخ »الليجا« مجدد( 
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 شالكه يقيل مدربه بعد أسوأ بداية 

 كلوب يستبق لقاء ليفربول مع آرسنال 
بتصريح  قوي 

 هاليب إلى ثاني أدوار »تنسية روالن جاروس« 
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 نذر حرب بين أذربيجان وأرمينيا 
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  ا�ردن والعراق يوقعان عقد ربط شبكة 
الكهرباء بين البلدين


   


   

   

    
    
   
    






   


   
    

   





 بدء إنتاج الغاز في ٣ آبار جديدة
نهاية العام 
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   قرض ميسر من ا/تحاد ا�وروبي ل,ردن
بـ ٧٠٠ مليون يورو 

   خطة وطنية تنموية شاملة 
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 إطالق ملتقى »االستثمار
لتعزيز المنعة« اليوم 

 تعاون بين »ا$سكان« وا�مم المتحدة 
للمرأة لتطوير الخدمات المالية 

 ٦٤٤ مليون دوالر حجم التمويل لمتطلبات 
خطة االستجابة ل6زمة السورية 
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 البورصة تستقر والتداول ينحسر إلى ٣ ماليين 


        



        





 
         

       
         
        






        


        







    





      

        


       
       



       

       





     
       
      

        
       






        



 المؤشر العام يتراجع ٠٫٠٤٪ ا"سبوع الماضي 
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 ٣ أيام لالستفادة من ا�عفاءات 

وتسهيالت سداد المستحقات للضمان 

 ندوة بين غرفة صناعة ا$ردن وتجارة
بغداد لبحث ملفات مشتركة 

 تحويل مكتب البنك ا�سالمي ا$ردني 
المنطقة الحرة إلى فرع 

» هّمة وطن« يخصص مليون دينار 
إضافية لحساب برنامج عودة آمنة 




     
    


      

      

     
    


      
    
    


    




 

       


      
      
      
     
      






     

   
      

     



     

      
  
     
     



 




    


      
      
      



    
   


     
     
     
     

   
  





  
     
      
     
     


    
 
     
    
    
     

     
    
    
    
     
     

      
     
     
    
    






      
 

     
      
 





      
    
    
      




  
     

     
 




     

   
     



     
       
 
  
      

     

     



 ا$ردن والعراق يوقعان عقد ربط
شبكة الكهرباء بين البلدين 

Kاقتصاديون: انخفاض االستثمار ا$جنبي عالمي 
بسبب كورونا يؤثر على المنطقة العربية 

 وزير التخطيط: المعطيات العالمية تستوجب
إعادة ترتيب ا$ولويات الوطنية 

 تجار يطالبون بإلغاء قرار تحديد كميات
استيراد بروفيالت االلمنيوم 
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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» نجوم تيك توك« ا�ميركيون يقللون
من أهمية حملة ترمب ضد التطبيق 
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