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تراجع مستمر في وفيات
وإصابات كورونا




 




 







االحتالل يمنع آالف المصلين
من الوصول ل'قصى







    
   








 
   

    
   
    
    
    
   






داودية: التغيرات المناخية تشكل 
تحدي4 على الغذاء في العالم



»تجارة ا9ردن« تدعو المطاعم 
للتشدد بإجراءات الصحة
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 داودية: التغيرات المناخية تشكل تحدي� 

لكميات الغذاء المنتج في العالم 

 أجواء باردة جد".. اليوم 

 ١٠٠ برنامج توعوي بمناسبة مئوية 
الدولة في عجلون 




     





    

 

       
     
     


     
    


     




 
     
     




     


 







 

    



     



 

   




     
    
     
 


     


    
    





 
     


    


 
     






    




       




     

     
 
     





     
    



    
    
   
   



    
     

    
    
 


     
    




    

   


    
  



    
    
     
    
 


       
    
    








 ٩ وفيات و ٧٣٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا 
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 ١٥٢ مليون طفل منخرطون في عمالة ا@طفال 

 السفارة ا@ذرية تحيي ذكرى العشرين من كانون الثاني 
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 ٥ صفقات مالية بـ ٥٩ مليون دينار والمؤشر يتراجع 



    



     
       










        










       

        
    

        
        

  


      

 


       




       


        

       
  
        
       



 »تجارة ا*ردن« للمطاعم تشددوا با#جراءات الصحية 


    
    


   

   
    



   


    

   

   

    

    
   


   

 


 
     




   
 














 ارتفاع أسعار الذهب عالمي- 

 بريطانيا: عجز الميزانية يسجل ثالث
أعلى زيادة له على ا#طالق 

 تخفيضات على سلع في »االستهالكية المدنية« 



     
      
      





      

      




     




     
     
  

      



      
      




    

      
     
   







      
       
  



      
    
      
    

     
 


     


     
     
    

     
   
  
     




 




 افتتاح الجناح ا*ردني بمعرض الخرطوم الدولي 
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وضع صحي خطير جد�

هل يكفي إيمان بايدن وحده 
لتوحيد أميركا؟
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كانت ُتحّدثني

        

 


 
 





 



 

 
  

  
 

 
 


 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

  
 

  
   


  
  

    
 

  


   
  

  
 
   

   
 

 
 


 

  


 


  
 
  

 

 

 
   

 


  
 

   
 

 


  
  

 
 
  

 



إضاءة الُمعِتم في أدب االستشراق
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الفلسفة وكورونا
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 الجليل إلى »كرة المحترفين« 

 »عمومية الطائرة« ُتقر خطة ٢٠٢١ واجتماع »المؤقتة« 
مع ا*ندية الجمعة 



 ناجي وزبدية يوقعان لـ »طائرة عيرا«.. وثالث على الطريق 
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 ا*هلي والعربي في نهائي 
»يد ا*ولى« اليوم 

 بطولة ا*ندية الدولية للكيك بوكسينج
.. آب المقبل 

 اختتام برنامج تطوير قدرات الشباب 
في البترا 
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 فيفا لن يعترف بدوري السوبر ا�وروبي 

 االتحاد التشيكي: رونالدو لم يحطم رقم بيكان 
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 أوديجارد يقترب من مغادرة 
»سنتياجو برنابيو« 



 
      
 


    
     
   



     



     
    





   


      




    
     
      


  
     




 باخ يؤكد إقامة ا�ولمبياد في موعده 
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 أالفيس يستقبل ريال مدريد.. وميالن يسعى للحفاظ على الصدارة 



  

     


       
   
     


       
       





     




   

 




      
 




    



    
       


      



   


       
       







      


      



      
       


 
      
 


      
   
        
     


      





      
   




       


      



    
      


       



      
   
     




     
       
      



      
     






       




      



       

        


        
      
        
      

 
   
       

      



 


      
  





      
 


     




    








      




      
  
     


       



       
   





       
      
 


   




       
    



     


     
  


 



        

   










       
     


     










       
 


 



 


      

     







     

        



       




       
  



      
   


  


 




  
      
     


      
      
     


      
      



     





       
       





      
       



      
      


     

 






      



      
       

















 




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

 


 
      
         
    
     
 
       


       


       






        

        


        
     
         
       



    
 
       
        




        
       

        



  
       
   



 


       









        
        

    


        
      
    




      




     


   










       
       





O d e h  o d e h  1 9 6 7  @  g m a i l  c o m
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F a d i a b u b a k e r @ h o t m a i l  c o m




a r e f  m u r s h e d @ y a h o o  c o m 

Trumpism
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