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الملك والسيسي يبحثان مستجدات القضية الفلسطينية 





 
       
      


         
        
        

   
     
  
         

 
      


        
       
        
       
        

  





   
  
 
    







































   

  
   
    







 


  

  


  






      
   
     


      
    








تربويون: ضرورة معالجة »الفاقد التعليمي« 

    

     

    
    


     
     
    
    

    
    








الخصاونة: ملتزمون بالتشاركية مع النقابات
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 الملك والسيسي يبحثان توسيع التعاون ومستجدات القضية الفلسطينية 



 الخصاونة:ملتزمون بالتشاركية مع النقابات لرفع سوية المهنة واالرتقاء بمنتسبيها 
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 وفيات كورونا وايجابية الفحوصات تواصل االنخفاض 
واالصابات ترتفع �كثر من ألف 



ما  دور »التقصي الوبائي« في ظل االنتشار المجتمعي لكورونا ؟
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 افتتاح مركز الخدمات الحكومية 
الشامل في الزرقاء 

 اتفاقية لحماية خط الديسي 


 منخفض جوي وأمطار اليوم 




     
 


     





    



    
    
     




  




     
   
    
     

     



     





    
    
     


     
    

    
     



     
    
    




     
   
    


    

   
   



   
    


     














     


   

     
    


    
     
     
    


      
     

    
    
    











  

    

    
    
   



   
   
     

     
     
   

    
     

 

   
    

     
 
     


    

     
    
     
    




    

    
     
    


   


      

    

    
   

  
     


    
     
    
    

 

 كورونا تكشف حاجة البترا إلى قطاعات بديلة للسياحة 



    
     

  


     

      
      
      




     






   
  
    



     





  
       
     




     
     
 
 

     

     
   


      
  
    
 
     





     



     
     


  


     


  
      
     




 حالة تندر تطاول لقاحات كورونا ومختصون يدعون لنبذ االشاعات 
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 تربويون يدعون لمعالجة الفاقد التعليمي 

 بدء التدريس بالجامعات في ٢١ شباط 
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 متعهدو  النقل المدرسي..المتشبثون
بـ»قشة الغريق« 
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 العودات: ا3ردن مستمر بدعم الوجود 
المسيحي في القدس والمنطقة 

 زراعة ا3عيان توصي بقانون جديد للمياه 

 »حريات« ا3عيان ُتناقش تقرير حقوق 
اCنسان لعام ٢٠١٩ 

 فلسطين النيابية تبحث تحديات 
ا3ونروا 
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 مزارعو الكرك: أمطار »كوانين« تبّشر بالخير 
وانحباسها يهدد الزراعة 
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 الكنيسة ا,رثوذكسية تحيي يوم الحج للمغطس 

إ عفاءات لمستأجري سوق الحالل 

 القبض على المتهم بقتل زوجته وابنه 

 احباط محاولة تسلل من سوريا 

 »الزراعة« تحيل تالعبG بكفاالت للنائب العام 
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تنصيب رئيس وعزل آخر



هاريس تدخل التاريخ 
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l

  
 


      
        


       

      

  
        
        
      
     


 
      
  
        

       
      
    
       


 
      


        
         
        
       
  
  
  


      
       
  


  


      
        

 


    
 

      
         



 



 

        

       




        


       

       

  
    






        
         


 



      
       


      
      






         
       

  
     

   




       


      

         

 
         



       
         
        

      
       
   

 
 

        

        
       

 


         
       
           
      
      
      
   

     
   
       

         
        
       

       

 
      

         





R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m




h u s s 2 d @ y a h o o  c o m




S  t o u m a r @ o u t l o o k  c o m 
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k





       
       
      
     
   




        
     

   
       
        

        
    
      


   
 
       
      
       
       

 


      


      
         
        
      

       
       
       
      
        


      
      

 
    
  

         
    
       




S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m



      

   



 
  
     
     
 
 

        


  






        
       
        
      
         
 
      
        

       
      
        
        
      
    
      
       






         
 
       
       
 











 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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 »دربني« مبادرة لتهيئة الشباب لسوق العمل 

 مريم تقص على ا"طفال حكايا التعايش 
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 ا�هلي والوحدات.. تحديد اتجاه 

 جمال محمود مستمر بقيادة الرمثا 
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 ا�سبوع قبل ا�خير لـ »كرة ا�ولى« 
ينطلق اليوم 
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 الطراونة وفوزي يديران مباريات 
بتصفيات آسيا للسلة 

  

 



  

   

 









   
    

 
   

   

    

 



 »شباب الزرقاء« تكرم نادي الراية الرياضي 
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 سباق نقاط في »يد ا	ولى« اليوم 



 »البولينج« توزع منافسات جولة الدوري على يومين 





    

 


     
    
     
    
     

  
    

    

 

   
    



  
 
    
    

     
   
    



      
     
     
   


 



    




 

  
    

    


 

    

  


    
   





     
   
    
     
     



 
    
    

    


      
     



 

     
 
     




 

     

   
 



    

 
     






    
    

    
     
    

   
     
     


  

  
  
    
    

  




    

      

    

     

 

     
     
    

    

 



 »القدس« يواصل تحضيراته للمشاركة ببطوالت الطائرة 







 
     

     
   
     
     




 
     
      
     



 
   

     


     
     
    




 
    
     






    



    






     
    


 

     









 اختتام دورة المدربين العرب 
للكيك  بوكسينج     

 إطالق المرحلة الخامسة لبرنامج 
»مهاراتي« في الكرك 

 بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج
.. السبت 
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 رومينيجه يكشف سر جوارديوال.. وشبح ا
فالس يطارد 
أندية ألمانيا 
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 مسيرة ميسي مع برشلونة شهدت إنجازات.. وبطاقات ملونة 

 فيفا يحدد مالعب مونديال ا&ندية.. ويرفض طعن أتلتيكو مدريد 
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 رابطة البوندسليجا تواصل دعم المواهب 
الشابة 

 نيفيل يستقيل من تدريب منتخب إنجلترا 
للسيدات 

 أوزيل يحقق حلمه باللعب لـ فنربخشة 

 العب تشيلسي ينتقل إلى الدوري التركي 








     
     




   
     



    


    







     
     


     


 


      


     
     
 



    



      
    






    








    
    


     
     




      


     
     
      






     





     
     

    






    

      

 
     

    

    

 





 غياب محتمل لـ ثنائي ريال مدريد في الكأس
.. وإنتر ميالن يعتزم تغيير اسمه وشعاره 

 »تريبل دابل« تاريخية لـ دونتشيتش.. ونيكس يفوز 
على سلتيكس 
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 إيناس أبو شهاب: الرسم يهذّب النفس ويضبط انفعاالتها 

 كتاب يعاين دوائر السرد في رواية »عذبة« لصبحي فحماوي 

 وقفة مع كتاب »الثقافة والهوية والقيم في مقررات العربّية 
لغير الناطقين بها« 
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Elementary   
Al   Modern Standard Arabic
   KitaabfiiTacallum alcArabiyya

Mastering Arabic
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 في لحظة انعطاف 
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 صحة اللثة وا�سنان عند مرضى السكري 
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 نتائج تؤكد سالمة وفعالية لقاح جونسون 
بجرعة واحدة 
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نصف قرن في ا�ذاعة.. أيام عّز »هنا عمان«.. هل تذكرونها؟
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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










 
   

    
    



     

    
    



    


 
    


    





   
    



  







     
     
    










      



     
     
 



 

     
     
    
     
     




   
      
    
    






     
         
 
         

  


       






       


     
 

       
          
 
        
        




       
      
        

 


       

        


      


        
         
       





B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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» مالية النواب« تبدأ مناقشة الموازنة العامة 
والوحدات الحكومية 



   

    
     



    
    



 
    
  
 


   
    


  

   

  
    


   





 زيادة كميات الطحين للمخابز تحسب� 
ل(حوال الجوية 
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زيادة كميات الطحين للمخابز تحسب� ل
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 ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمي� 
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