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الملك: لن ننسى أبطالنا من الجيش ا�بيض



وفيات »كورونا« تواصل االنخفاض 


    
    
     
 
    

     
     
    
    
     
   
    
     





         


        






        


         
         
       
       
       


       
          
      


          
  

       
       
      





     
     
    
 
    









































  
  

  
  


   

  

   

 
   














    
      
     


      


    
     





     
 
    
    
     
 




   






       
       
       







      


         


 
        
         
     

       

        


        
       
       
       
       
        
      
      


       




      
       
        
 

        



 

الحكومة تخفض رسوم تصاريح العمل
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 الملك: لن ننسى أبطالنا من الجيش ا�بيض 
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 خارجية النواب: ا�ردن قادر على مواجهة 
التحديات والتصدي لها 

 سفير جنوب أفريقيا: التبادالت التجارية مع 
ا�ردن متواضعة ومتفائلون بالسياحة 
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   الحكومة تقر شروط الهيكل التنظيمي الستراتيجية التعليم 
الدامج 








 أطباء: الوضع الوبائي مستقر بحذر والتوعية باللقاح أمر 
تشاركي 
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 »النواب« يحيل »الموازنة« للّجنة المالية ويقر معاهدات مع أوكرانيا 
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 العودات يوجه بإزالة العوائق أمام الصحفيين 
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 »التعليم النيابية« تطالب بتوسيع مظلة

صندوق دعم الطالب الجامعي 


» كورونا« تحفّز االستجابة واالبتكار في النظام التعليمي 


      

     

    

     



    
       
     
    




    
     





 
   
    
    


 





     

     



    
     


 
     

    





     

  

     

  
     

  



     

     

 



     

  


     


     

     

     
      



      


       
      
   




  
    
      
    



    


      

   
      



      

      
      
     

    

      


    
 




     

     
    

      





   
    
      
     


 
      




     
     



    
      
      

    

     


     

    






   
      
 

    


     

     
     
     
 


      
     
   
    
  
    


     
    
     
    



      
     
      
     



     
    

   


     








     
   



      
      

     
     


     
    
     
   


      




     

   
     
 
 
    




     


     
     
     



      
    


 
 
      
     



قانونية النواب تناقش » الكسب 
غير المشروع« 

 »العمل«: »توكيد« وضع 
لحماية العاملين والمنشآت 

 الذكرى الرابعة لرحيل
محمد جبر الحمود 
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مجلس أوقاف القدس يحذر من استمرار 
االنتهاكات ا�سرائيلية
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   الكرملين يقلل من أهمية التظاهرات ويتهم 
واشنطن بالتدخل 
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 السياسة الخارجية لبايدن بين القطيعة 
واالستمرارية مع عهد ترمب 


     

 
     
      
     
       

   
      
     
     

 

      
      


      
     


     

  
        
      

 
    


     

    
     

     
 
     

      

 

       
    
      

 
   






 
     
      
     
    
     

   

      



     
 





      



     
      
      

   
     
     
     



 تشيكيون يدرّبون الكالب على رصد ا#صابات 




 
    



  

    
     
     



     

    


    
 



    
     




     

      



    

    
     
    
    


      
    




      



     
 
        

    

     



    





     
  
    
  


    
 



    
     







 
   

  
    
     

      






       

    





       
        
 


       
  


    


 
   
     
      


      
      

        
       


       




    
     
       



   


       

        


         

       








       
        
        

    





      



      
       


      
      
        



       
       



       




    



 
        

         


   
      


       
        

       


      

       
      








      

      
        


      
       


       
        
      
    


       
 


       


 




        

 
   
        






        
      
         
      









       
       






 

     





























a r a a @ a l r a i  c o m
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m


       
       
     
       
        
         


         
       
 

       
        
        
    



       
       
       


       
      
      

       
       
           

       


       

   
         
           



         
 
         
      
           

    
         



 
        
         


        


  
   
        
  


           
          
        
          
          


 
         
 
        





  
       
         


       
          
        



         

 
          
            
         
         

        

  





f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  c o m
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Y  s a w a l q a h @ y a h o o  c o m
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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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» إبداع الكرك«.. عشر سنوات من العطاء 

   »حقي أشتغل« مبادرة تدريب لمتالزمة داون 
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   غراس الخمسة عشر.. تغيير مجتمعي ل0فضل 
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 عساسفة: يجب استغالل التحديات لتطوير النهج الثقافي 

 بدء استقبال طلبات النشر لمشروع ا#لوية الثقافية ٢٠٢١  

 كتاب عن عميد الجراحين (أبو القاسم الزهراوي )
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 احترام ا�خرين... حجر ا�ساس لثبات واستمرار العالقات االجتماعية 
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 مرض السيلياك... عندما يصبح القمح عدو# للجسم 

     

     
   

    
      

      
      
      

  

     





      
  

      





      





     
      


     

     
        
     

      





     
    
     
    

    
       
     




     

    
       
    


 




       
     
      




    







  

      

      
      
  
    


 JAMA Ophthalmology  
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تأسيس نادي خريجي الجامعة ا�ردنية 
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قرأت لك






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


    

     





































































































































 
















































































    






         

      


        









































































































































































































































































































































































































































































































































































































 















 






 








  



































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

 العربي يكتب أمجاده بحصد لقب »يد ا�ولى« 




      
     
     
     
      


      
     
      
       

 
     
     

     
      
   
     

      

      
     
     
    


 
  
     
   


      
     
     
     
 
     
     

 
      
       
      
      

  

 
     
      

 
       
      
     
      

      

     

      
     


     


    


       
   
     
      

     
     
 
    



  

       
     
      


      



 »النشامى« يتعادل مع دينامو كييف ا�وكراني ودي� 


    

    

     
    

  


 
   
    
     


    
    
    

    

    

     
 


    
     
   

    

   
    
    


 
     
    

    
 
    


   
     

  
    
    
 
     


   
     
    
     
     
     


  
 
  
  
    


     

   



 

     
    
    

  
     
   
  

  
   
     
   

  



 منتخب الكيك بوكسينج يواصل تدريباته 

 »الكراتيه« يعلن الناجحين بفحص الترقية 
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 مكتسبات لمصلحة المنتخب الوطني.. وخطة لتعزيز الفئات 
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 العبو العقود الموسمية يتوزعون على ثالثة فرق 
في »طائرة ا�ولى« 



      
      

      


 
   
      
     
     




     
  



 



      
       


  


     
     
 
       



      
      


 
     



      
      
      
      



 


  
      

      




      
       

      


      
      
     
 

    
      


       
        

      
     


       
        



    
      
       


      
      

       
      
      
   





 تعيين مراقب صحي يرهق المنشآت الرياضية مادي" 
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 اختتام االختبارات البدنية لمنتخبات »القوى« 

 انطالق البطولة المدرسية ا�ولى للشطرنج 
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 برشلونة يعبر إلتشي بفوز غير مقنع .. يوفنتوس يتجاوز عقبة بولونيا 
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راكان السعايدة
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   البرتغاليون يتحدون ا%غالق النتخاب رئيسهم 
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زواتي: شركة مصفاة البترول  مملوكة 
للقطاع الخاص



   

  
   



 


   



  

   
   
 
   


    
  
    


   


 




 دراسة إعفاء المكاتب السياحية
من الرسوم لعام ٢٠٢١ 





      





     


       


    



  
     






   تحسين خدمات االستثمار في المناطق 
التنموية 
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 ٨ أيام لالستفادة من إعفاء ٨٠٪ للغرامات لتجديد 
تصاريح العمل  

 حرتوقة: العمل على تحسين الخدمات
للمستثمرين في المناطق التنموية 



   الجغبير: ترسيخ مفهوم الصناعة الوطنّية لدى الطلبة 
يؤسس لجيل يدعم صناعته  

 مجتمعا اAعمال في اAردن والبحرين
يبحثان تعزيز العالقات 



     
     
     
   
  

     


    

    
     



     

     

     
   

 
     


   
     
     
      
 


     






 

    
   
    


     
    
    
    

    


 

    
     
     
    
      

    

 
     
    




   
   
   

   
    


 

    

    
    
  

     
     



    

      

    

    
    



  
     
     
    
  

    


      
     
    
    
     


      

    
     


    
    
     

 






    

  
    

     
 
    

  
    

     
    

    


    

 




   

 

  
   
     


   

   

 


    


     
    

     


  




    
     

    


     
 
   
    

      
    








    






     
     


     

   
  
     






     

  
 
     
   




حداد يؤكد أهمية الشراكة بين الديوان 

والجهات الخاضعة لرقابته

 جمعية المستثمرين تشيد بقرار وزير العمل 
اعتماد رخص المهن المنتهية ٢٠١٩–٢٠٢٠ 

 »مالية اAعيان« تبحث ُسبل دعم البيئة
القانونية  لالستثمار 






     

     



    



    
     
     


    

 

     


      
     


     
 
     
      
     



      
     

    

      


 
     
 
      


     



      
     

     


     





     
    
     

 






     



  
    










 
     



 

     
     
      




     



    



 

     
 
   
      


 

     
      



 

     
 



      
  


        


 
    
 


       
     

     





     
     




    

      

 
      
      
       
     
    




    
      
    



    
    
     
      


      
    
   



      
    

    
      
  
    



     
     

      
     


      








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

 »الصناعة والتجارة« تنظم ورشة توعوية 
للمنشآت التجارية للوقاية من كورونا 

 خبراء اقتصاديون يناقشون إمكانات االنتقال
من االقتصاد الريعي إلى المنتج  

 اتفاقية شراكة بين أورانج والوكالة ا/لمانية 
للتعاون الدولي 



      
       
       



        

      




   
      







      



 

       
        



 
         
       
      
 
      

       
      
       
      
       
     

      

       


 
        
   
       
     
      



       

      
  
      
       
       

 





      

      
 
      
    
     

      

   
       
 


       


     
       
       


        












 زواتي: ال عالقة للحكومة بشركة مصفاة البترول 

 مصفاة البترول تحصل على شهادة دولية 
لفحوص المشتقات النفطية 
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 دراسة إعفاء المكاتب السياحية من الرسوم لعام ٢٠٢١ 





      





     

   
       


     



  
     




   




      






      






      
      



       
      
 
       
     
   

       



      

     


      





       
      





     
      
       





       
       
       
     




      


     
       
  

     


  



 
    



       
        
       
       



      
      
     


       

     


      




   
      
      
       
 
    


       











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

 مؤشر بورصة عمان يعود لالرتفاع والتداول ٧ ماليين 



      


    
   
     






       
      
      
       







        

     
      
      
      





      
      
     
      

      












 
      



     





    
   
    









     

     
     
     

      
      
    
     
     
     



 المؤشر يتراجع ٠٫٨٤٪ خالل ا$سبوع الماضي 





      
      
        
      
      

 
      
 
     
      
       
      
      
     
      
     

 
      
      
 
        
     
      

       

        
     
      
      
       
 

     
        
 CARD    

       
     
    NAST
     

   NATC 
      
       
   JDPC  
       

     
          

    TRAV

     
         
PHNX     
 

       
     
     AMAL
 JOKB   
       
      
       

  
  

       ULDC
        
       
   ATCO  
      
UINV  
   
    
       
    UTOB  


 


 
    
     





  
      

    


   
      


    

       
      








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












 




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

 


 بورصة لندن تأمل االستفادة من بريكست 
لجذب مزيد من الشركات  
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