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 »النواب« يحيل الموازنة العامة للجنة المالية 

 الموازنة ا$صعب تتسم بطابع تنموي وليس انكماشي� 
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٢٢٪ نسبة البطالة خالل تسعة أشهر وهي غير مسبوقة
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برنامج ا�صالح االقتصادي والمالي ال يتضمن فرض ضرائب ورسوم
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العيسوي يتفقد مشاريع زراعية ضمن المبادرات
الملكية في الكرك والبلقاء والمفرق 




      
     
     
     
    
      


      

  
 
      



    
 
    


   
     
     

     
     
      



    
     
      
      
      

     
     



     
 

     

     

 


       
 
       






       



 
     





      

    
 
 
 

 
     
  
      
        

 
     
    


     
 






   مسودة نظام صندوق »مستخدمي ا'مانة«
لتقديم العون للمشتركين وورثتهم 

» تربية ا'عيان« تؤكد أهمية العودة الحذرة للتعليم الوجاهي 
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 ٨ وفيات و٩٥٧ إصابة ب»كورونا« و١٦٢٣ حالة شفاء 



 مطالب بدراسة »اليقظة الدوائية« لمتلقي لقاح
كورونا لغايات صحية وبحثية 
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 أصحاب مطاعم ومقاه يعرضون مطالبهم للسياحة النيابية 



 توقع زخات مطرية اليوم ومنخفض جوي غدا 
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 طلبة با�ردنية يطلقون مبادرة لتشجيع ا�بداع 

 


     



     

     


  
      
    
     



     

      






     




     


    

     





   

      





  
     





 
      




     

    





     
      



     



» إبداع بنات« أطباق وأشغال تعدها الشابات 

 


       
     






   




     



     
    
    



    




      
       
     
 

     
    


    
      


      
   

     



      

      
    



   
  


   أجندة زمنية للجامعات الرسمية احتفاالً بالمئوية 
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تسارع الحمالت في أوروبا

    

        





         
          







        
      

     






         
          
           



    
        
        



         







       
      





         


        


        
   


         


        
         


        








   واشنطن في حالة تأهب 
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 عزلة كبار السن.. أشد إيالم	 من المرض 

 أمراض الكلى والتلوث.. عالقة طردية 
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مبدعون يثمنون دور الدولة في دعم ا�بداع

 كتاب يناقش موقف ا�سالم ونظرة العلم للتنجيم 
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  عائلة ترمب تبحث عن حفاوة لدى 
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   ٧٠٪ تحسن مبيعات المطاعم الجمعة الماضية 


إ عالن تفاصيل مشروع »توكيد« لتطبيق 
بروتوكوالت منع انتشار فيروس كورونا 
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تكثيف الرقابة على المنشآت وا1فراد
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 موزعو الغاز.. بين صخب النغمة الموسيقية وأنين الفقر 
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برنامج اعتماد تجربة العمالء  
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 مؤشر البورصة يواصل الصعود والتداول ٨ ماليين 
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 ٧٠٪ تحسن مبيعات المطاعم الجمعة الماضي  

 »جمعية جائزة الملكة رانيا العبدا� للتميز 
التربوي« تستكمل عمليات التقييم 
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للقفز عن الحواجز 










 


 


     





     


     

 





















     











     













 الرمثا يجدد عقدي عثمان وكولبالي 

 »المبارزة« يعود بكامل طاقمه للتدريبات 







     

     
     




   
      
  


      


     

     
    
     





      
     
     
     
      



   

    
      




    
     

     
     




  


     
     


     
  
    



     



 
     
      
    
     

     
    
     







 أندية »ا�ولى« تطالب بمشاركة العب أجنبي 
في حال تهبيط أربعة فرق 
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 توتنهام يعبر شيفيلد بثالثية.. وبايرن ميونيخ يعود لسكة االنتصارات 




  





     
 


     
     








     



     
      
     
     


     






    
      



 



     





     
    


   
    
  
 



    
    


     

   



    

  
  
    
   
    



     
   













     







     

     

     



    
    


    
     
    
 

    
     



   

    
 
     



      
  
      
    

   


    
     
     

    
    

    

    






    
     




    
    

 





   

   
 


    



    
     
      

 


     
    

     
   
    



   








    
    
    


     
 
    


 
  
     
    



      



    


  
   

   
    
     

   


    

 
    







  
   



    



   


 
    
    





 إلغاء مباراة ألمانيا والرأس ا*خضر بسبب »كورونا« 




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

 أوزيل ينتقل رسمي� إلى فنربخشة التركي 

 نابولي يعلن إصابة العبه رويس بكورونا 
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 هاردن يقود نتس للفوز على أورالندو ماجيك 
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 »سيتي« يرغب في ضم البلجيكي لوكاكو 

 المبارد: ماونت مثال لتطور الالعب الشاب 




       
     


    
     
     




      



 
 
      


        





     










      
      
     

    
      
      
     


       

  
 

  
      

    
    

      
 
 
       
     
         
      



 
    
      
     
 



      


  













 




راكان السعايدة



c e @ a l r a i . c o m
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محمد حسن التل

جهاد الشرع

 










      
     


  
  
         
     



  
  



      
 
        




     
      
     




 العالمة التجارية »ترمب« في خطر جراء 
الفوضى في نهاية الوالية الرئاسية 

 بريطانيا تستضيف قمة السبع
منتصف حزيران 
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