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ا�ردن يدين االنتهاكات ا�سرائيلية ل�قصى



الحواتمة: لن نسمح بالتعدي على حقوق ا�خرين
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كورونا: ٦٤ وفاة و٥٢٦٨ إصابة














الملك وخادم الحرمين: عالقاتنا 
أخوية راسخة






     





     
   
      


 
    








 

الحكومة تؤجل خدمة العلم 
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ولي العهد يشارك في الجلسة الختامية لقمة العشرين

  
    
   
    


   
  

  
   
  


  



 








   
   






تأجيل المرحلة ا�ولى من خدمة العلم
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رعاية الكترونية محدودة لطلبة المدارس الحكومية

 غياب الطالب والمعلم عن دورهما يدخل »ا�هالي« 
و»التربية« في سجال 
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 منحنى كورونا اليومي: الوفيات بحدود الستين 
واالصابات خمسة االف 




 أطباء: المتعافون من كورونا ال يحتاجون للقاح 
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 مياهنا تدير »قصبة السلط«
و»عين الباشا« قريبا 

 تزايد الفت الرتداء الكمامة 
وتوقعات بتراجع ا5صابات 

 متضررون من كورونا يطالبون
بتأجيل أقساط القروض 





     
   








      
     


   
    




 



    

      
     
     





     
    
     
 
     


      
      
 
     
    
      
    



    

 

      
       
      

      


    
      


      
     
  


      




       
     
     

 
     
     
      
     


  






     

     

     




 
     
     
   

   
  
     


  
    
     





 

    
    




   
      
    
 
     

    
     
      
     
     

     


    

   


 
    

   

 كورونا تعصف بسوق الحِرف اليدوية في »جارا« 
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 تكدس أطنان الزيتون بمعاصر الكرك يقلل جودة الزيت 

 أهالي السمط ومرحبا يطالبون بتنفيذ قرار إقامة منطقة محلية 




    
     

     
   

     
     
      

      
      


     
     

     
     
     

     





    

      
  






      
    

      

     



 



      
     
      
     
     



     
     



     
      




     

     
     
      
      
     
      
      

   





      

     

     
      


     
      

      
      


      
     

   


     

  
     
     


      




     


    
     
      
 


     
      
       
     

   


    
     
     
      

     
     





       
 

     
    
       

  
   
    
     






     

     

    
    

    
    
     
     


    

 
     


   
   

      

    
     
    
    

  



   



    
 
     

  

    


  
    

   
    

    

    
    
    




    

   
     


    


  
  
  

    



    
    
    


 
     
    
  

     
     


 

 ارتفاع إصابات كورونا في الطفيلة يزيد القلق من التسول 



    
 


    

 
    
    




 
   
    






    
    
    



    


  


  
   
    


    
  
   
    
    
    
   

  
     
  
    
     

    



    




    
    





   


     

   
     
     

  

 إغالق السفارة الفلسطينية في عمان 
بسبب كورونا 

 شكوى من عدم التزام وسائط النقل 
بالزرقاء باالشتراطات الصحية 

 مستشفى معان يتسلم أجهزة طبية 
بينها فحص كورونا 

 انهيار جدار استنادي في جرش 
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 كيف أثرت كورونا على الخريجين الجدد؟ 

      
        
       


     


   
       
       
        


       
      
      


        
       
       



      
      
      




      



       

     



    
    
     
      



 
       







        
      
       



        
       

        
      



       
    


 




       



      
       
       


        



 
     
    









       
       
       
       


      
    
         



       

   


         



        




       
      


       




         




        
       
       

     



 



       
         
        
       
       




      
    
  
        
       

     


       
    
      


      
     
      
      
     



        

        
       
       






جائزة نيوتن للبحث العلمي لـ»البترا« و»ردنج«

 ٣ أساتذة بـ»العلوم التطبيقية« ضمن أفضل
علماء العالم 
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 عرض نماذج تعليم ذوي صعوبات التعلم 

» التطبيقية« إلى نهائيات أسبوع الريادة العالمي 
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مجموعة العشرين تتعهد بتوزيع عادل للقاحات



خطة لتهويد الحرم ا%براهيمي الشريف في الخليل
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 هاجس الرحيل يالحق المسيحيين في العراق 

 طالبان تلتزم الصمت حيال مساهمة النساء في عملياتها 
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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 ا�هلي وا�رثوذكسي.. مفترق طرق 


      

       




      

      


   
   
     
      
      


      


      
      


       


   







       



      
       

 

      

    




       
       
      




   
     
      
       
    
       



      

       
       

       
       





      
     
       


 


 »الطائرة« تنتظر تعديل لوائحها بما 

يُسهم بتطورها 
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 رحال أم جوزة تحط على قمة »يد الثانية« 

بجدارة 
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 حطب التدفئة 
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 التخطيط الناجح يجذب التسويق
.. »السلة« مثاالً 



       







      

     
      





      
   
      







     





     




       
      
     


       
 

     
   



      


    







 شكاوى من تفاوت رواتب موظفي نادي اليخوت 
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 كرة الهدف.. أول رياضة موازية صممت خصيص* 
لـ ذوي ا=عاقة 
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 ا�هلي يتفادى ضربة قوية 
قبل مواجهة الزمالك 

 هل يضحي سان جيرمان بـ نيمار 
من أجل مبابي ؟ 

 سباق الهدافين المخضرمين في الدوري 
ا0يطالي مستمر 



     
    



    
       
     



      
      




    


     
     



      
     
     
 

    


      
      




     









      
     




       


      





      
     
     
     



     



     
 




     

   





     
      
     




      
      




      








    
        


       


      



   





 ميسي ينفصل عن خط الهجوم وغياب طويل 
لـ بيكيه 



    
    
    




    

     



     











     




    

    



    
   
    


   


    
    


    








    
     



     
 

     








   
  
    


 




    




  
  






 




    
   




    
    




 

     


   


    





 الريال حاضر رغم التعثر أمام فياريال 


 


    
     
    
   
 
   





    
    



    
    


    

    
     


 

    

 

    
    

 


      
    









 




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


      


       
      
         

         


     
        
     



       
         



         






     
        


       


       



         









q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m











 
    
    




  
      

    
    
    

 
    




    
     




     

     
      




    
    


   
   
    

    
     




    
    


  

    

  
   


  




    
  
     



    
     








        




        




         


          




 



 
   


      
         









 
           


       


       
           



          




          
          


         


    


 









المقداد خلف# للمعلم في »الخارجية السورية«
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إغالق ومخالفة ٧٩٢ منشأة لمخالفتها 
أوامر الدفاع



   


   




   


   




   
   



   

   

  


   

    
   
   





تمديد تأجيل أقساط البنوك للمتضررين  

 
       


       


     
    
 
     
     
      
  
     
      
       

   
       



تجارة عمان تطالب بلجنة طوارئ لتقييم 
أضرار القطاع

 االقتصاد ا?ردني مثقل بأعباء الصراعات 
وضعف االستثمارات وكورونا 
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 فريز: مؤشرات أولية لنتائج سلبية أقل حدة 

#زمة كورونا  




ركود تجاري في أسواق لواء الكورة

 الوزني: حماية االستثمارات المحلية والخارجية 
مرتكز أساس 
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» المركزي« يمّدد العمل بتعميم 
تأجيل ا#قساط حتى حزيران  المقبل

الموالت تتعهد بتطبيق الشروط الصحية 
خالل أسبوع التنزيالت

 تسجيل إسناد قرض »ا#ردنية العادة تمويل 
الرهن العقاري« بقيمة ١٠٠ مليون دينار 



 
       



      


    
       
     



 
     
    
    
     
      
      

 
     
     





 



       

     


     



 

  


       
     
 



 
     
     
     

     
   






   






    

    







 




      
      
    

     


      




       
      
     




     
     





     
  
      


   
     

     
      
      
    
  
   




»تجارة عمان« تطالب بلجنة طوارئ 
لتقييم أضرار القطاع
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 ارتفاع المؤشر العام ٠٫٤٥٪ خالل ا�سبوع الماضي 
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 مؤشر بورصة عمان يستقر والتداول ٤ ماليين دينار 
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 االقتصاد ا�ردني مثقل بأعباء الصراعات 
في المنطقة وضعف االستثمارات وأزمة كورونا  





» الصناعة والتجارة« تكثف الرقابة على المنشآت وا�فراد 
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 »سيدات جرش« تطلق مبادرة
»منتجنا بين إيديك« 

 استكمال إجراءات مصنع طالل أبوغزالة 
لAجهزة ا?لكترونية في الصين 

 نقابة تجار ا�ثاث تدعو لمراجعة القوانين 
االقتصادية 

 »إنتاج« ُتعلن التحضير ?نشاء منظومة 
ريادة ا�عمال الرقمية 

حملة ?زالة المخالفات على شبكة 
»توزيع الكهرباء« في ا�غوار الوسطى

ا?غالق االقتصادي يخفض اشتراكات 
الهاتف النقال ٢٤٣ ألف اشتراك
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 مؤتمر مجمع اللغة العربية يختتم أعماله بالتوصيات 

 إعالن الفائزين بمسابقة »القاهرة عمان« لرسوم ا�طفال 

» المتحوّلون الجدد«.. قوة ا1رادة تصنع المعجزات 
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 ذبح ١٩٠ ألف دجاجة في هولندا
بعد إصابتها بإنفلونزا الطيور 
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