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الملك: نجاح الوزير بالتواصل مع الناس ميداني�




ا�ردن يطالب باحترام سلطة ا�وقاف 
في القدس
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١٥ وفاة بكورونا و١١٧٦ حالة شفاء
 

     
     
     
    
   
   
     

  
     


 

    



     

   
 


    
      

 



        
 
   

        


     




     
        
     

 




        
       
        

       
      

      

       

 


       
 
     
  




  
   
        
        
     
       






 



 







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

   الملك: النجاح بالتواصل مع الناس والتواجد في الميدان 
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 السالالت الجديدة لكورونا وتعدد اللقاحات يتطلبان 
خطاب# علمي# موحد! يبني الثقة 
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 ٥ر٣٪ الفحوصات ا3يجابية و١٥ وفاة و١١٧٦ حالة شفاء من كورونا


 لجنة نيابية تطالب بفتح قطاع السياحة ومنحه إعفاءات 

 وزير التربية: المحتوى ا3لكتروني سيشهد نقلة نوعية 
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 مذكرة احتجاج تطالب إسرائيل باحترام 
سلطة اKوقاف اKردنية في القدس 

 وزير الخارجية ونظيره اKوكراني 

يبحثان التعاون االقتصادي 

 الصفدي: ندعم المصالحة اKفغانية 

إ دانة إطالق الحوثيين صاروخ# 

باتجاه الرياض 
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 الفايز: ندرك تحديات القطاع الزراعي 



 الزراعة وا$من العام يبحثان حماية الثروة الحرجية 



 »خدمات ا$عيان« تبحث دعم التحول الرقمي وتطوير ريادة ا$عمال 


 الصحة النيابية: معدل القبالة متطلب لتطوير الخدمة 

 
     
     


      
       


      

     
     
     








      

     
       


   
      
     




     
 




      
     
     
   


     
     
     
      
 
      
   
       

    


     
 
     
      



 

     
     


 


  
     

 

   



      
      

     









     



    

 
    

     
     



      

      



      




     
    
      
      



     



      
    








  

     
      
     
     



 



    
    


     


  

   
   
    



 

 
    
     


    





    
    
     
     




    
    
    





    




  




   
    
    




    



 
    




    
    
    

   

   
   




     

   
  
     
     
   
   




     

    








   


     


   
  







   
    
 
   
   
      
   

  
  


 
    

  
 
     


 


  
     
     


 
 

 

 
    

 

» الوزراء« يوافق ل4مانة شطب 
رسوم على المطاعم السياحية 

 مذكرة تفاهم لتدريب ذوي ا=عاقة 

 »العدالة وا=صالح« يدعو لالعتماد 

 Fعلى الذات اقتصادي
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 الحياة الحزبية بين ماضي التأسيس والعودة الديمقراطية 
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 غياب التنسيق بين المياه وبلدية إربد يتسبب 
بأضرار لشوارع حديثة 
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 ٥ اتفاقيات لتوفر ٢٨٤٠ فرصة عمل 
في القطاع الخاص 
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 الئحة االتهام ضد ترمب أمام مجلس الشيوخ.. والجمهوريون منقسمون 

 تنفيذ أُولى أحكام ا-عدام بعد تفجيري بغداد.. والمئات تنتظر 
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 صحف أميركا الالتينية تعوّل على االشتراكات المدفوعة 
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D r  a s m a h a n s l t a h e r @ g m a i l  c o m



      
       


 
     
         
       
     
         


        
       
 


       



        


      
         




 
       
        
       
       



        
       
        


       

      

     
        
       
      
 
        

 
         





         

         
    
          
 


         


  
     

       
   






       

       
         


 
 

          
       

     
        
        





l a i t h @ l a w y e r  c o m
                                  





        



        
  
        

     
       


       


       

      
        




     

        



         


        

  






       
         
 



         
        
          











s  t o u m a r @ o u t l o o k  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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» التعليم �جل التوظيف« تهيئ الشباب للعمل 

   جامعة اليرموك تطلق أعماالً تحتفي بالمئوية 

 

     

     
  

     



      
     
      


      




      
     

      



 
      
    
    
      


      
     

    

    


      



    
      




     
     





      

     
    




    
    
     




      
 


      








     
    

      

     
    
     
    
 









      
 




      

      





      


      
      






       

     
      
     







     

      

       






     



      

    



      

     
     





      
      
    

     



      


    




 حسناء تتفنن بإعداد وجبات السوشي المنزلية 
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» الثقافة« ترعى إنشاء مسرّعة ا�عمال »إبداع« 

 بكار يعاين صورة الخيّام في مرايا المبدعين العرب 
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 الوحدات يعسكر خارجي� ويضم العبين.. وينتظر 
قرعة »ا!بطال« 



 معتوق يستدعي ٢١ العب� لتشكيلة »صقور ا!ردن« 
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 تجديد اتفاقية التعاون بين اللجنة 
ا!ولمبية ومؤسسة ولي العهد 

 ا!سبوع ا!خير لـ »كرة ا!ولى« 
ينطلق اليوم 

 اختتام بطولة الشطرنج الفردية للصم 
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 صدارة رباعية في »تصنيفية الناشئين 
والناشئات«  للريشة 




    
   
    



   
   
 




   

   




 
    


      
 









     



    


  
     






    


   

    







 العصعوص: برونزية كفريوبا في دوري 
السلة إنجاز كبير 

 الدميري أفضل العب في الدوري ا*ردني 

 مؤاب يأمل المشاركة في »كرة الثالثة« 
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 »العربي« يستعيد ذاكرته مع لقب دوري اليد 
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 »مؤقتة الطائرة« تناقش مواعيد بطوالتها اليوم 

 يوسف النصيري.. »أسد ا&طلس« في الدوري ا�سباني 
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 نادي معان يستضيف أكاديمية الجزيرة 

 مبادرة لذوي ا�عاقة في مركز شابات أدر 
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 تشيلسي يُقيل المبارد.. ومورينيو يحذر بيل 
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 ٨١٪ تراجع إيرادات القطاع السياحي 



   
   

   
 
  



  


    
 
  


  

  
  




   



   
   

   




   تجار يشكون رفع رسوم رخص المهن 
في ظل كورونا 
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 ١٩٥٫٣ مليون دوالر أرباح مجموعة 
البنك العربي للعام ٢٠٢٠ 

   »مالية النواب« تناقش موازنات »التربية« 
و»التنمية« و»المعونة« و»الجمعيات« 
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 االقتصاد النيابية تناقش مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين 

 »ا*عمال ا*ردنيين« تبحث تعزيز العالقات 
االستثمارية ا*ردنية -  ا+ماراتية 






      



     
    


     

     




     
     

    
     
    


      
     
      

     
    

       



     




   
     


       
      


    
    
   
    
      



     
     

    


     

      
 




      



    
      


     
     





     

    
    




     
    


    


     
      
      



      
 

 
    
     



      






     

     
     

   
    


     

     
     


   




       
   
    
     
     
    
      



    
    

    




     


     
     


   
     


     



    
      

      



    
    
      

     
    


   
   
    

      

   

   

     

  
     


 

     




    

     
    
     


   
      
      
     
     
   

     



    
  
    







 ٨١٪ تراجع ايرادات القطاع السياحي  

 مصانع انتاج االلمنيوم مهددة باالغالق 
بسبب االستيراد الخارجي 
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 مؤشر بورصة عمان يواصل االرتفاع والتداول ٦ ماليين 



        


        




       

   
         




 



      
       



       
        
     
        
        



 



       
         

         
 



    

       
     
     

    
       
     
      

 
        
       
      
         

      

       
        
       

 



 ١٩٥٫٣ مليون دوالر أرباح مجموعة البنك العربي للعام ٢٠٢٠  



 ١٥٦ مليون دينار قيمة تجديد رخصة »زين« 
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 تجار يشكون رفع رسوم رخص المهن 
في ظل كورونا 

 جمعية المصدرين تنظم المشاركة 
اHردنية بمعرض (غلف فود) 
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   ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمي� 
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