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استطالع: ٥٣٪ من ا�ردنيين 

يثقون بقدرة الحكومة

على تحّمل المسؤولية








        
      











       

       



   
        







الملك: تعزيز طاقة مستشفيات عسكرية



شح مطاعيم »ا3نفلونزا الموسمية« 
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عقوبة متهمي قضية »فتى الزرقاء« 
تصل ا3عدام

١٩٨٠ طلبB سجلت على منصة »سالمتك«
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تعديل ُأسس التسوية بين المكلفين والضريبة


   
 
         

        
 


      

  
    
       
      





 ٣٩ وفاة و٢٣٣٧ إصابة بكورونا
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 استطالع: أكثر من نصف ا�ردنيين يثقون بقدرة الحكومة على تحّمل المسؤولية 


 كورونا وتعطيل المدارس تزيدان عمالة ا�طفال 
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 مجلس الوزراء يقر معدل أطباء ا�سنان ومركز التصميم والتطوير 
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 الملك يوجه لتعزيز الطاقة االستيعابية لمستشفيات عسكرية 



 � استقبال محدود عبر المعابر البرية يومي


 ارتفاع نسبة ارتداء الكمامة.. خوفا من كورونا
أم من المخالفة؟ 
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 ٣٩ وفاة و٢٣٣٧ إصابة بـ كورونا 
قرابة ثلثيها في عمان 

 ١٩٨٠ طلب� سجلت على منصة »سالمتك« 


» اOوبئة«: فقدان مطاعيم »االنفلونزا الموسمية« 

لزيادة الطلب العالمي وفيروس كورونا 
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 تواصل ا�دانات.. وا�ساءة للرسول ليست
حرية شخصية بل جريمة 



    




   
     
    


     



    


   
     
     



     

      




    




     
   

    


    

    

 





  

     
     
 
      



     
     





    
      

    


     


   


  
    


    
    

  
     

     


   

    
   
    
    




     

   



   



    


    



    


   

     
   


     

    




    
    
    
      

   

     
     
   
    
    




     
    
       





 وزير الداخلية يدعو المجتمع الدولي 
لتحمل مسؤوليته تجاه الالجئين 




    
    
  


     



     

       
    
    
      
    
    
    

 
     



     

  
     
    

    

    



    

     

     


     
     
   
   


      

    



 الحاللمة:  توفير المستلزمات للتحديث 
في ا5حوال المدنية 



      
    
     
    


   
  


 
  

      
    


 

      
   



 »ا5مانة«: نقل ومعالجة النفايات يكلف 
٧١ مليون دينار خالل سبعة أشهر 
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 المحاكم تفصل ٤٥٢ ألف دعوى بنسبة تجاوزت ١٠٤٪ 
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   غياب البرامج االنتخابية عن حمالت المرشحين لصالح صورهم 

 حمالت انتخابية مليئة بضجيج الشعارات والسير الذاتية 
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 كورونا تفرض نمط1 دعائي1 يكّرس الصورة 
في أذهان الناخبين 
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 إلزام المعاصر والتجار بتثبيت بطاقة بيان الجودة 
على عبوات الزيت 

 وزير ا*شغال يتفقد جسور
البحر الميت 
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 الفايز يبحث العالقات مع السفير ا*ميركي 

 مطالب باستكمال تعبيد الطرق الزراعية 
في العينا 

 إزالة يافطات دعاية تشكل خطورة في السلط 

 ٤٩٩ حريق@ في المناطق الحرجية العام الحالي 

 حصر أضرار حرائق أشجار الزيتون 
والرمان في الكورة 
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 »درب« مشروع يدمج المتعة بالفائدة الثقافية 
 


    
    


     

   
    


    
     
     

 


 
    

    
   
    


   
     


   


    
 




    
    


    



    



    
    



 أردنيتان تطوران كمامات طبية صديقة للبيئة 
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وضع خطير وصعب في أوروبا

 استشهاد فلسطيني في مواجهات
مع القوات ا"سرائيلية 






      
     


      
       




   

     



 
      





    
     
       



      
  
     



      



     
     

      


      
     



     
       





     
 
     



      

     




     



      




  









     
      




       
      



    


      
   



        
       




     
      
      


    
      
    

    
    





      



     
    




    



     
     


      








       

    

  


      
       
     
 


     









   

     









     

     
 
    



      
       




     
   
     
     
     



      

        


      






 
    
     



    
   
     
       




    


     
      


     












     
       


        
       





        
         
         


        
          

         
         
        


       
       
 



        

       



         


        

      




        


 




        


       
          
        
         








 
         
       


        
         

       


   





    

           
        




        

        




  





 

     






      


     



       


























a r a a @ a l r a i  c o m
w w w . a l r a i . c o m
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A b w e n i 7 @ y a h o o  c o m
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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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 المنصات ا�لكترونية لعرض ا�عمال الفنية.. أسئلة الجودة 
والرسالة والرقابة 

 رابطة الكتاب تطلق جائزة الشاعر الراحل عاطف الفراية 

   القص القرآنيّ والسّرد العربيّ 
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 .. برسم التعزيز 


   


  
    
    

 
 

   
     


    
     
 


 

 
     
     



   
 
     
   



 
    
      
    
    
    
    
 

    
   


    


 

    
     




  
    

    
      





    
 

     
 



    

  





  

   
  
    


    
    
   
    
   




    
     
     






 الجعافرة يناشد: أنقذوا ذات راس قبل فوات ا�وان ! 


      
    


     
      
   
      
      
      
       



      
       
     

      
   


     
 
    
       

      
      
    

       


    


    



     

       

       


     



      

 




       





       
     
 


       
      
     
      






       

  



  
       
 
      
     
     
     
     

     
       

 
      


      


      




     
      
      
     
 

     


       





    
     








 كأس ا�ردن لكرة اليد ينطلق اليوم 
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» اليد« يرفض طلب السلط والحسين بتأجيل الموسم 



 أربعة لقاءات في دوري ا#ندية بـ البولينج اليوم 
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 تواصل ا#نشطة الشبابية 
في الطفيلة ومعان 




  

   




   





  



   





   
   

    








  



  

  
   
   



    
    









   








 الغويري: حريصون على ديمومة تقديم 

الخدمات وتحسينها 




 

   
   



    
   


  

    



   
   
 
   




 

   


   
   
   



   




   
   
  





   




   
  
  



  

   
 
  


   






   
   

   
   

   


   
   

   
  

  








   
   
 
   






 دوري ا#ولى لكرة القدم ينطلق غد= 
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 المالكمة النسوية.. نشاطات محدودة 
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 أبطال ا#ردن يسطرون ا�نجازات في رفعات القوة 


     
  

      
    
      

    

     

 
   
     
      


   
    
      
       













      

     
    
     




      




      
    





       
      




















      
    

      
      


  
      
     


     
      
     

      

       




   
     

     

       


       
      


      





  



       


      

 
       


        


  





       





      

     
      
     
      


       

      
        





     
    


     
       






 

        



        



  


      


          
      


 

     
      

      

       





 















 

 قبل نهائي كأس ا#ميرة آية 
بـ »الطائرة النسوية« اليوم 
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 ربع نهائي »كرة حماده للناشئات« 
ينطلق اليوم 



  

      

 
  
     

  
  
     
     

      


     

     
 

  
      

     
     

  

 كرة الطاولة ا$ردنية تودع كايد كلبونة 



     
      

    

     


    
      
    

     
     
     
      
     
      
      
      

   

    
    

       

   
     


    

     



 الريال يتصدر ويتجنب المشاكل.. برشلونة 
ينتقد التحكيم 

 اعتزال صادم لـ حبيب في »يو أف سي« 
بعدما قطع وعدًا لوالدته 
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 مكافآت كبيرة لنجوم ا$هلي 
في حال التتويج باللقب ا$فريقي 

 هل يلحق رونالدو بمواجهة برشلونة؟ 
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 الهالل السعودي يتعاقد مع ا
رجنتيني فييتو 

 جاتوزو في طريقه لتجديد عقده مع نابولي 



 





    
     

 
    
     



     
     
     
     







   
    


     




   
    
    




     
 




    
     
    
    
  


     
     
     
    

     



   







    
    


     


     

 




     
    
    









 فوز جديد ل*سباني ماسيا في »موتو ٣« 
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 إصابة العب بايرن ميونيخ ديفيس 

 فوز تاريخي 
ياكس في الدوري الهولندي 

 المنتخب المصري يحضر لمواجهة 
توجو أفريقي: 
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محمد حسن التل
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m
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