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كورونا.. مناعة القطيع غير واردة
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 تشكيلة مجلس ا�عيان مزيج من 
خبرات سياسية واقتصادية وأمنية 
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 الرزاز يدعو لتطبيق المعايير الخاصة 
بخدمة العلم 

 قسم »ا�عيان« غدا في قاعة المدرج 

 الحبر السري على بصمة االصبع بالتنقيط يوم االقتراع 



 رئيس الوزراء: ال نقبل ببقاء ٩٠٪ من أرضنا
تزرع من العمالة الوافدة 
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 توصيات منتظرة من لجنة ا�وبئة اليوم لتنفذ الخميس 




» مطعوم ا�نفلونزا« الموسمي يقي من الفيروسات لـ ١٠ أشهر 
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 مصير مجهول يتهدد منتفعي »مؤته للتربية الخاصة« 

» أردنا جنة« فرصة للتعرف على ا"ماكن السياحية 
في معان 



     
   
     
    

    

    
    
    

    
    


    

      


    




    
      



    

     
  

    


    

     

    


     
     

    
    
     
     
    






     
    

    

     

      



     
     

     
     
    

    
    
  

    



    
    

     
     
  



    
     
    





    

    



    
    

      
 
     






     
     


     


   




   

    


     
  


    
   
    







  
    



    


    



 الصفدي يبحث ونظيرته الكورية 
المستجدات ا5قليمية 

 السفير القضاة يقدم أوراق اعتماده
للرئيس البلغاري 

»الخارجية«:  نتابع بقلق ا"حداث 
بين أذربيجان وأرمينيا 

 ..و تعزي بضحايا الطائرة ا"وكرانية 

   مواطنون يشكون تأخر »الطريق الدائري« بالمفرق 

 اليونيسف تطلق برنامجا للحد من عمالة ا"طفال 





      
     






     



     
     
      
     






      





      
   










      
      




      
      
     


       





     
     
      
 

         
 
 
 
 

   





      


       
   

     



   
    
     

     
        


   


       
      
     
      
      


      


      


   
     
      

     



     
     


 


      
  




     
      




      
       



      
 






   مرشح الحشوة.. هل يدخل قوائم ا"حزاب 
الضعيفة للحصول على الدعم المالي؟ 
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متطرفون يهود يوسعون تدنيسهم ل�قصى
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كورونا يتجاوز المليون وفاة
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 مقتل خمسة عراقيين بسقوط صاروخ قرب مطار بغداد 

» منفيون« يعودون لبناء سودان ما بعد البشير 
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 إرث عبد الناصر ما يزال مثيرا للجدل بعد ٥٠ عاما على وفاته 
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   لماذا يجب مشاركة الشباب بالعملية االنتخابية؟ 

       
     

      


 
      




      
      

       


      
      


      


   




       
 



 
        
   
   


    



      
     
 



      
     

 


     
    
    
     


      

     



      
    
       



      
      
     
       



      



     
     
     


     
       

  

    



        
       
       


       
     









       
     
    
    
    



      
     







     




       


     
     
    


      
      

     


   
  






      



   تيماء تحقق حلمها بالتطوع بالدفاع المدني 
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 أندية »الطائرة النسوية« تؤكد مُشاركتها بالدوري والكأس 
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 ثالث مباريات في »يد الثانية« اليوم 

 نادي مؤاب يناقش خطة العمل المقبلة 








      


  



   

      
     

    
     
      
     
       
    

   
     
  

       

   
      
      


 








      





     



     



       


     





      





      

      



      















 






  



  
  
 
  




   
  

 



   
  


   


   





   
   


   
  


   




 »بقدم قناص« 






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



 النصر وا�هلي في مواجهة سعودية خالصة 


        

      



      



 
   





    
     

      
 



      




     




     
      


     

        


    

       



      
       



     
      

       



      


      
       
       
      


       

      
     
    





 فاتي يُبهر كومان.. رونالدو يُنقذ يوفنتوس.. وبيتيس يسعى الستعادة توازنه 
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 »القضاء« يجبر فالمنجو على مالقاة بالميراس 

 العبو الدوري الصيني يخرجون من »الفقاعة« 



   






     

    
    
   
      

     






   

 


    
    



     
    
     
    


    




 


  
     


     


    
      
   


    







  
   

 


    

     



    






     
    
    
 





    

 



    
   




     



     


 

     
     
     
      


   
   







    






    

     
     



    


    

    
    



     
    




     

    


    



     


 

     
   

   






 










    
     








     








 دياش من بنفيكا إلى مانشستر سيتي 

 ماينز يُقيل مدربه 

 ا;صابة تبعد كروس عن الريال أسبوعين 
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 ا�سعد: الدراما الحقيقة تعالج قضايا المجتمع 

 موسيقيون يحتفون بيوم العود العالمي في »شومان« 

 صدور »كيف تٌكتب الرواية« لواسيني ا�عرج ورزان ابراهيم 
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 الفصام.. مرض الهالوس وا�وهام ! 

علم االجتماع ُمقاربة بين المنهج العلمّي والتذّوق
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 انطالق أعمال الملتقى  ا�ول لصناديق 
التقاعد بعنوان »االستثمار لتعزيز المنعة« 

   ال خطر من معدات المسح المشعة
وإخراجها من المملكة خالل أيام 
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 خبراء يطالبون بخطط سريعة لمواجهة 
تداعيات  كورونا



     


  

    
      

   
  
      
     

      
  
     





   ديرانية: عقبات أسهمت بتراجع إيرادات 
»االتصاالت« في النصف االول 



 الزعبي: ١٠٠ توصية لتطوير سوق رأس المال 
الوطني بالتعاون مع »ا�وروبي للتعمير«   
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 انطالق أعمال الملتقى ا�ول لصناديق التقاعد بعنوان »االستثمار لتعزيز المنعة« 



الزعبي: ١٠٠ توصية لتطوير سوق رأس المال الوطني 
بالتعاون »ا�وروبي للتعمير«
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ارتفاع أسعار البنزين والكاز وانخفاض الديزل عالمي. 
في ا�سبوع الرابع من أيلول



    


    
    
    

  
    
       
    
     
       



      
     

      


    
    
      

  


     
     


      
     

    
     



 »رجال ا�عمال« تدعو للتراجع 
عن مشروع قانون الجودة 




  



      


 
     
      
      
     
      


     

     
      
   
   


     

    
     


     





      

    




     
    

     


     
     



   
     
    

   





     



     
      



    
   
     
      
    


    
     










    
   


    

  

    
   
      

     


 

    

    

     
     
    
   
    


   
     
    

     
    




    


    

    


     
    

     
     



    





    
    

      
   
    

    

    


 
      




   


    
   

     
    

  



   

    
   


   
     
      
      

     
      

      

    
   
   

 


      




     
    
      
     
     
    

 
    
     


    
     
     




   


    


    




    


    





»المواصفات« تحذر من شراء مساحيق 
غسيل مخالفة
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ٤٫٥ مليون دينار 



         


        
        





 

        






          
     
         




       
         
       





       
        
       
       



       
      



       




       
       
        
       
       
       

        






 ال خطر من معدات المسح المشعة وإخراجها 
من المملكة خالل أيام 



اطالق برنامج جديد لدعم االقتصاد الرقمي 
واالبتكار في ا7ردن 
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 وفد أردني عراقي يناقش الصعوبات 
التجارية المشتركة وسبل حلها 



      
     



     
    






     
    
   


  
    
     



     
     


     
    

     

     


     
     





      
     


      

    
     
     
      



     


      

    

     



     





 ديرانية: عقبات أسهمت بتراجع إيرادات 
»االتصاالت« في النصف االول 
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 غرفتا تجارة بغداد وصناعة ا#ردن تبحثان
العالقات التجارية بين البلدين 
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