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الملك: أهمية توحيد الصف العربي




ا!ردن لـ»ا!من«: السالم العادل حق للشعوب
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وزير العدل: تقليل التوقيف للجرائم البسيطة
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 وزير العدل: نسعى لتقليل التوقيف لمرتكبي الجرائم البسيطة 








 توجه الستبدال التوقيف باالسوارة االلكترونية 

 معدل »المخاطر الزراعية«: التعويض عن خسائر الرياح 
والفيضانات والصقيع 
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» حقوق ا>نسان«: لم نتلق شكاوى 
بسحب اEرقام الوطنية عام ٢٠١٩ 


 اليعقوب: قطاع المقاوالت

يواجه أزمة 
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ا�ردن ومصر.. واسطة عقد الدبلوماسية العربية
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 تأكيد أردني خليجي على تعزيز العالقات
ضمن إطار مؤسسي 






    
    

   
    

 

    
    
    
 
     


     
     

   
   
   

    


    



    

    
 

 

  
 
    
    

   
    



     
     


  
 



   
 

   


    
   
   


  



    

   
 

  
   

 
    
   
     


    


  
    
    


 

   

    
     
    
    
    

 



    
  




  
    


    

 

   
    
 
   
    




    

   
   

   
    

  



» المياه«: ندرس أفضل الخيارات لتنفيذ 
»الناقل الوطني« 

   السفير السعودي: ا�ردن سيكون محَط 
أنظار العالم قريب? 

الصفدي: السالم العادل حق للشعوب 
 وخيار عربي وضرورة اقليمية ودولية 
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 كوادر »التربية« تعمل لعودة »التعليم الوجاهي« 



 مدارس تجبر معلمين على إعادة المبالغ المدفوعة بموجب »استدامة« 



» التربية« ترحب بمالحظات عودة »التعليم الوجاهي« 

 أولياء ا.مور في حيرة لتحديد شكل التعليم 
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z i a d r a b @ y a h o o  c o m








     
     
     
       
 
       



      
      
    
      


      
     

     
    


     
     
    
     


   




     
       
    

      
      







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


 »فلسطين النيابية« تبحث عرقلة اسرائيل 

لعمليات ا�عمار في القدس 



   

      


     
     

     
      

      
      


       


     
     
     


     
      

 
     


    



  
       
     


        
   

     


  
 

      
      


      


      





      




      

      


     


      

       
      
     


 
      
      
     
      





   ا+مير مرعد :تطبيق معايير وصول »ذوي 
ا�عاقة« للباص السريع 

منخفض ماطر الخميس
 وال ثلوج متراكمة 
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 تضارب التصريحات حول تلقي لقاح كورونا تثير جدالً 






 ٩ وفيات بـ »كورونا« وأكثر من نصف ا�صابات في عمان 

 »صحة ا+عيان« تبحث تحديات القطاع البيئي 
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 جدل مؤسسات»المجتمع المدني« يعود للواجهة من جديد 
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 جلسة رقابية للنواب.. اليوم 


 زواتي تعتذر عن ا�جابة حول العطارات 

لوجود القضية في التحكيم 

   التربية: عطاء بـ ٣٦٠ ألف دينار لتوفير 
استوديوهات و ١٠ آالف فيديو لمنصة درسك 

 برامج مكافحة <فة »سوسة النخيل« 

 القبض على متهم بقتل شقيقته في ماركا 
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 قانون للمحافظة على أمالك الدولة
وتشديد العقوبات على المعتدين 

 (٣٨٨) ألف متقّدم لديوان الخدمة.
هل سينزعون شوكهم بأيديهم 
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مفتي القدس يدين منع االحتالل أعمال الترميم في المسجد ا�قصى



       
        



        

     


        
   



       








        



         



        
    
        
         


        


        
        




        



        
        
         


        
      


         

         
 
        


         


        
        

         

        


       
    
      


         
      

         



 تزايد االحتجاجات على القيود المفروضة 
لمواجهة كورونا 
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k





         
 
  

     
       
      
      

        

       


      
       
 
       

   

 
        

        
         
      

       
    

       



     
  
         
  

       
   
        


        
    
        

        
        
           

   
   


    






            
       
 

   
      
        

    
    
       


    

   
         
      
      

  
        
        
       
       
 
         
  
       

         
       

        
      

    
       


        
       
       
        

   
    

         
 

        
 

      
       

   
       
   

    
      

   

 

        
       

        
       
       
         
       









      




       
        




 
       



      
       
         


 







       
     
   




A h m a d  h @ y u  e d u  j o
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 الجزيرة ُمهدد با�غالق بعد التحفظ مجدد� 
على وارداته المالية 





 الوحدات يشارك في قرعة دور المجموعات لدوري 
ابطال آسيا اليوم 
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 »ا9ولمبية«  تعلن اجراءات فتح المراكز 
وا9كاديميات الرياضية 


 »التايكواندو« يواصل تدريباته 

في معسكره المغلق 

 المدرب القرالة يحصل على درجة 
خبير بالكراتيه 
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 ٤٣٠ ألف دينار مخصصات المشاريع الرياضية والشبابية في الطفيلة 
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 »شباب الكرك« تواصل جوالتها ل&ندية والمراكز 



      



     



      


     




     
       


 
     

     



      



  
      
     

 
    
     
     
     


      
      

       
      





     
      

      
      


     
        
     
      

 


























 فوزان في ا3سبوع ا3خير لـ »كرة ا3ولى« 
  

    

 

 
     

      
       




     





 دعوة دي السال والنصر للمشاركة بـ »الطائرة العربية« 
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 خسائر بالمليارات.. ا�ندية ا�وروبية تعجز أمام »فيروس« 
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 مصر تواجه الدنمارك.. قطر في مهمة صعبة أمام السويد 
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beIN
beIN
beIN
beIN

beIN


beIN

 الفلبين تلغي استضافتها لتصفيات 
كأس آسيا لكرة السلة 
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 المبارد يعلق على إقالته من تدريب تشيلسي 

 اليابان تخطط لتوظيف ١٠ آالف عامل من القطاع 
الصحي ل.ولمبياد 

 العبة إسبانية مصابة بكورونا تشتكي من حجر سيء 



    

     




     



     



     
     
    


 



  


  
     

  
     




  

     
   
   




     

   
  
     
    



    





 
    



     
     





     





   






  
     
    







    

 


     
   





  








 
    


    


     






     


  
     


    


    
    

    

    
 



     





     


   




   
  
    





    













    

    




     







    



     

     

 


    
    
  




    

   
    



   




     
    
   









 إصابة مدافع ريال مدريد ناتشو بكورونا 

 حارس ا?رجنتين التاريخي يسخر 
من ميسي 

 بويول يقدم قميص برشلونة الخاص 
بـ »الكالسيكو« 
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 التحفيز الذاتي.. طريق نجاحك ا�بدي 

     



     

 
      
      
      
     
     
     

 
     

     
    

 
    
       



      
      

      
      
     




    




       
        
       
      

  
      
    
       


     
     
    
     
        


    
     
 
     
 



      


   
     


     
     
      

     
   

  
    


  
      
     

     
      
      
       

 

      

     
    

      

  





        
      
       

     



        
       

        



       
        
 
       
       

     



      
      
       

       
        



        


        



       


       


      
  

      
     






A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m



 استراتيجية التفكير بصوت مرتفع 

             

p r o f j a w d a t @ y a h o o  c o m

         
      
        
         
       
  
      
      
     
      
       
        
      
  
 
     
      
   
        

     


      

          
      
    
     
 
     

          
      
      
 
     
      


         
       
 
  
 
      
      
 
      

      
       
      


      
 
 
 


 
  
 
      
         
       
      
      
       
 




   
       
        
  
  
   
 
       


  
          
         
       

  
       
 


    
       
  
    
       
    


 
           
     
       
          

 
     
 
      
       
   

 
      
 

 
     

      
      
 
        
   
 

       
        
   
           

 
      
        

      
      
     
 


           
     
       
     
       
 
     




    NSAIDs 

     
   
        



      
       


       
       
    

        
       



       

     



        
 
         
     
        



      
       










   
 

 
 

















 




راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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 عاملون بـ»التاكسي« يطالبون بوقف تغول 
السيارات السياحية والتطبيقات 
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 توجه لتثبيت عمال الوطن ورفع رواتبهم 


     




     
     
      



      
    


    


     
      
      
      



» تجارة ا4ردن« تناشد /نصاف قطاع 
مستوردي ا4لمنيوم 



 توصية بتعزيز الشراكة بين القطاعين
في رسم السياسات 
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 »تجارة ا�ردن« تناشد �نصاف قطاع مستوردي االلمنيوم 

 هناندة: نسعى لتمكين الوزارات والمؤسسات 
الحكومية من عملية التحول الرقمي 
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ميزان ا�ردن التجاري يسجل فائض2 مع 
أميركا وعجزا مع أوروبا

 الضمان: برنامج مساند (١) يشمل المستفيدين 
سابق2 والمتعطلين عن العمـل قبل الجائحة 
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 عاملون بـ»التاكسي« يطالبون بوقف تغول 
السيارات السياحية والتطبيقات 



 توصية بتعزيز الشراكة بين القطاعين في رسم السياسات 
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 مؤشر بورصة عمان يتراجع والتداول ٦ ماليين 



         




        







 





        


      




       
       

        






       
         


        
        
        


        

     



     


        
       
      
        



        






ه لتثبيت عمال الوطن ورفع رواتبهم   توج&
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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

 


 هواوي تتوقع افتتاح أول مصنع خارج 
الصين خالل العام ٢٠٢٣ 

 صندوق النقد يتوقع انتعاش النمو 
العالمي في ٢٠٢١ 
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h u s s 2 d @ y a h o o  c o m





       
         
        
 
         
 
 



 


         

          

 
       
        


   

       

  




         
        
        
       
         
         
 

        
         
 





        





 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o
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