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ا�ردن يدين ا�ساءة للرسول




      
      



       

     




      
       


      





    
     
      

       





نشر القوائم النهائية للمترشحين
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إصابات كورونا تتجاوز 
خمسين ألف+


استثناء الصيدليات من الحظر الشامل 
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إ دانة استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول 



 الزعبي: علينا استغالل الدبلوماسية المائية لتحصيل حقوقنا 
في ا*حواض المشتركة 
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مطالب بمتابعة مرضى كورونا في المنازل والتركيز
على الخطط الوبائية

 ارتفاع عدد القطاعات ا*كثر تضرر& من كورونا إلى ٣٢ 
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 ١٢٥ نقطة فحص كورونا وتعزيز الكوادر الصحية 
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 لماذا ال تنتخب المرأة المترشحات للنيابة؟ 

 الهموم المجتمعية أبرز محاور البيانات االنتخابية 
لمرشحي المزار 




    
      
    
  

     

  


   
   
   


      
     


      

      

   
    

     
     
      

   

   
     
    
     

     

     
     
    
     



     
     
    
     
    
 
     
 

  
    
     
    

    
   



  

     
     
     

  

     
    

  

    
    
    


     


    


 
    
    

    

      
    
     
     
    
     




    




  



    
    


   

   



   
 


     

    
 

   
     

   



    
    








  

    
    
    
     
 

 
    
    
     
    
   




    

     
    
     



 

    
 

     
      


  



   
    



   
 






   



  
   


     

     
   
    
    
   
    

   
    
   
   



    

    



    


    


    

 
    



    
    
   
    
    






   
    

  
   
   




 رقابة على ا+عالن االنتخابي العشوائي.. 

ال تحول دون ارتكاب المخالفات 

 نشر القوائم النهائية للمرشحين 

 عبث يطال اللوحات ا+رشادية
في الطفيلة 
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 االتصال االنتخابي زمن الكورونا
بال لقاءات جماهيرية 
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 المراكز الثقافية طوق النجاه لطلبة »التوجيهي« 

 ترحيب بنظام الحماية االجتماعية #سهامه ببقاء المرأة
في سوق العمل 

 االحتفال بذكرى قرار مجلس ا1من حول المرأة
وا1من والسالم 
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 حظر الجمعة فرصة إضافية 
لصيادي االسماك في العقبة 

 اخماد حرائق في عجلون 
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 شواهد أثرية في الكرك افناها قرار عشوائي 





    

     
      
     
       

     




       
      
 
       



       
     
      
    


      

     
       


      



  








      
     
  
 

    
       





     

      
   









 »بعجة«.. سيق الجماليات 
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 الوباء يغزو أوروبا 


       




       
      

   

       

        
      




       
        
      
       








      


 




       





      



       










      


       
       
       



  

       




  




       






      


     

      
    
       
  



       




       





      
      
       


      





       
       
        



 
        



        
       





       


        
        





   



  



      











إردوغان يشكك في صحة ماكرون العقلية
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 »التعليم ا�لكتروني« يشعل الخالفات العائلية بالمنازل 
 

      

     
      
      

 

   



       
 




      




       
  

 

       
      
        





      

  


       



    
   

      

        
     
       




       

      



       
      
      
    

 
 
      


    

 
  
     



       
         




       

 


 


       

   
     
     


       
      
     
      
     


        
       




       

     



     
      
      
       
        



      

  
        




      


 
      
        
      

   



 

    





     


   

     





     


      



      




 
     

      
    


        
         


   
      
                       
                       

   
       






   






 
     
      
    
    
      



       
  


      


                

       


   
 









     

  
     


  
     
       



 
      
       




  


 


 
      


      





     
     
      



       





     
      




     


      


       

       
  





  
       


      






 ا�شاعة في زمن كورونا.. فيروس مدمر 
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 السلط يتقدم خطوة كبيرة.. وا�هلي دون حراك 
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 القدس ووقاص في انطالق كأس ا�ميرة آية 
للطائرة النسوية اليوم 
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 ا�ردن يستضيف المجموعة السادسة 

لتصفيات آسيا للسلة 

 البدء بإنشاء مقر جديد لنادي البقعة 

 »الكراتيه« يعلن الناجحين بفحص الترقية 
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 حصيلة أندية الشمال في سوق االنتقاالت
تتجاوز ٥٠ العب� 

 ا/هلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا 
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 اختتام بطولة الجواد العربي لفروسية القفز 

 افتتاح أكاديمية كروية لنادي شباب الطيبة 

 اختتام بطولة أكاديمية طالل لخماسي الكرة 
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 صوت ريال مدريد يعلو في »الكالسيكو الصامت« 
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 باخ يحذر من »االنزالق في سوق االحتجاجات« 
خالل ألعاب طوكيو 

 مدرب أميركي جديد والعب مجّنس لمنتخب 
سوريا لكرة السلة 

 محاوالت ;نهاء موسم السلة ا5ميركي قبل ا5ولمبياد 
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 عودة أليسون وجيزوس إلى تشكيلة 
منتخب البرازيل 


 هاميلتون يسعى لفض 

»شراكة االنتصارات« مع شوماخر 
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 ا�مهات.. منارات الحياة وجهود جبارة في التعليم ا	لكتروني 

 عالمات مبكرة ل%صابة بالوسواس القهري 

 أساليب ا	قناع.. ا�هم في الدعاية وا	عالن 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m



سالم المساعدة.. شاهد العدلية على ثالثة أرباع مئوية الدولة
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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ا"ردن يدين الهجوم ا�رهابي 
في أفغانستان
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   توجه لزيادة عمولة أصحاب 
محطات المحروقات 
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   مواطنون يسيّلون أصولهم طلب� للنقد 
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   خفض النفقات وتعزيز عمل القطاعات 
ضرورة لخفض الدين العام 

   سلطات االحتالل تخنق اقتصاد القدس 
والمقدسيون صامدون 
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 خفض النفقات وتعزيز عمل القطاعات
ضرورة لخفض الدين العام 



»الكهرباء ا%ردنية« تعقد هيئة عامة غير عادية 
/ضافة عدد من الغايات للشركة

 
    
     

     



     
      
     


     
    

    
    



  
     
     
     











    
     

     
    



     
     
      


     




  
   

     



    
     


      
     
    

     
    
    


     
     

     

       
       






    
    
   
    
     



    

      






    


    


    
     

     
    

     
   


  

    
    
    
   



    



    



مذكرة تفاهم بين هيئة االستثمار 
وجامعة ا%ميرة سمية للتكنولوجيا 

 الذهب يرتفع ٣٠ قرش8 للغرام 
وعيار ٢١  يسجل ٣٨٫٦ دينار 
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w w w . a l r a i . c o m

 مواطنون يسيّلون أصولهم طلبا للنقد 

 كورونا صنعت فرص# استثمارية في المجال التكنولوجي 

»أورانج ا3ردن« تطلق حملتها البيئية »التزامنا عشان عالمنا«


     


  




   
    


     

     


     





     
     
      
   
      

    

       


    








  


    







    




   
    


    

   
      




     


      
     






     
   
     

     
    




    
   


  $   
    
     

    


    
     
     
    

    
    
    



    






    

   

   
    


     

   

   


    


   
    
     
    
   

  


     



     

   
    
    
   
    
    

    
    


   


    

     
    



     

    


  
    
      



    
  

    

   




    




     
   

   
      

     
     


      
    

      
     
      





    

    
   
  
    





  
    
   
     
   


    



 
   
     

     
 



      
     
    
      
     




     
 
 
     



  انخفاض واستقرار أسعار ١٢٩ سلعة 
وارتفاع ٤ 

 انطالق دورة تدريب المدربين على برامج 
التسويق المتخصصة الرقمية 

» البوتاس العربية« من ضمن أفضل الشركات 
العالمية تعامالً مع كورونا 
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 توجه لزيادة عمولة أصحاب محطات 
المحروقات 
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w w w . a l r a i . c o m

 كتاب يعاين صورة الغجر في الرواية العربية وا�جنبية 
 


      
    
     

     

 
        
     
      
     
      
  
  

 

       
      
        

           
          
          
  

       
          
 

 

     
          
       
        
        
       
    
     
         
 
       


 
  
    
    
  

  
 
         


    
        
        
  
          

 
         
   
     
  
        
   

   







 مشهدية »سنغنّي« تفتتح مهرجان ا�غنية ا�ردنية.. اليوم 



    
      


  
     
    


    





      



     

     







      
      


    


     


  
      



     
 
     
      




      
    

  
 
      


    
    


      
     




      



      
     
        



  
     




 »تيسال«.. من أفالم السيرة الواقعية لمشاهير المخترعين 






     


     



    

     
    

      
     
      








     
    
      
     


     



     
 
     
     
       





     


      
    

     



     


  

 

 




    
     
     
     


     
    
     
   



      
       
  

     
      






        
     


  
       



          
        
               
         
      


   
              
     

   
         
      

      







 مشاركة أردنية في ملتقى فلسطين للقصة العربية 


     
      
      
 


   

    
  
 







       
       
      




       


       

 
     




   

      
      
     




     
       



      
       
     




      
       
       
      
      





          


       
        


       
       

      



 
    

        
      



 
      
       


       


       

       
       
        
       


         
       
        


  



        
       
        
        
       

         
















 




راكان السعايدة



c e @ a l r a i . c o m
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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
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