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

  










|    |







         

          








عودة للتشدد.. 




الملك: المرحلة تتطلب تعزيز العمل العربي































 










 البطالة والتوقيف 
ا%داري يطغيان

على جلسة »النواب« 











 

  


   

  
    
   
     
 


    





ولي العهد يشارك بتمرين نفذته كتيبة »أم الجيش«



        
        
     
        
     



       

     
        
      

       
   
        
        
 


       
      
         

         
         

        



       
     


       



   
     

        
       
     
       







      
     
 







     
    
    
    
      
      










الديحاني: تطابق 
المواقف بين 

ا=ردن والكويت
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 الملك يؤكد أهمية مواجهة التحديات 
التي تمر بها ا�مة العربية 






        
        
 
     

   

      
   


 
       
  
     

     
   
      
  
      

    
 

     
        

    
       
       

    

   



   ولي العهد يشارك في تمرين تعبوي نفذته كتيبة »أم الجيش« 
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 تعزيز الواجهتين الشرقية والشمالية بقوات خاصة ورد سريع 
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 رئيس الوزراء يصدر أمر الدفاع (٢٦) للتأكيد على ا�جراءات 
الوقائية ضد »كورونا« 
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 الخصاونة يعمم على الوزارات باستخدام الحد ا&دنى 

من الموظفين 





 عودة حظر الجمعة اعتبار; من يوم غد.. وتمديد ساعات الحظر الجزئي 
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 ارتفاع في إشغال أسرّة »العزل والعناية« بالمستشفيات 
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 مستشفى عمان الميداني يقرر وقف إدخال أي 
مصاب بفيروس كورونا 

 اكتظاظ المراجعين لعيادات »ا4ميرة بسمة« يلغي 
التباعد الجسدي 
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 وزير العمل يتفقد مديريات العاملين 
في المنازل والتفتيش والتشغيل 

 »أموال ا4وقاف« تطلق نظام أتمتة 
التمويالت اCسالمية 
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 ا�ردن يدعم جهود نزع أسلحة الدمار 


     
    
    
 



 
     

 
 

 
     

 
    

     
      
      
     
      
     

       

      
 



   
        

    
    
 
  

      
     

   
      

  



    

 

     

    
      
 
     
    
 
     
  



      

    
     
      
   

     
    
      
     


    

   



 الديحاني: تطابق بالمواقف السياسية واالقتصادية 
بين ا�ردن والكويت 




    


  



     
     
    




      
    

    
      



    
    



    
     



     
     


     
   



    




     
     
    
     


    

     
      
     
       

    
     


    



     

   
 
      
     
     
     

 
    

     
 
      
    

    

    
    
     

   



  
    

   

    
     

 



   

     
    


     

    

     
    
  
    

     
    

  







     


    




    

   



 
     


     
    

    
    



     
    
    
   



    
     
   
    



    
    
   




   
     
     

     
  

    
    
    



 
     

     



      
    
    
   



    





     
    






     
    


 
     

    
    
  


     
     

 
     
      
    
     
     
     


  

    
    

   

  
    
      


  
     

     

     
      

     
    
    


  
    
    
      
  



     
    
  

    
   


    
    
     
     

     
    
    


     


    


     




 سياسيون يدعون اللتقاط مضامين الرسالة الملكية للمخابرات 
وتسريع التطوير والتحديث 
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 البطالة والتوقيف ا�داري وتداعيات »كورونا« تطغى على جلسة »النواب« 


    
    
    


      
       
  


       


      
       
       

      
      

    



      

      
      



      
         
  
     



      





      




     
      


      


   
       

       





      
      


      













    
    



    
    
     
      








       


      
  
     
      
     


   


     

    




      

       




      



      
      





      






      

  




      



 
      
    
    


     
     
  


    


   
     
    
       


        
      
    




     

     



      
     



 
      
      




     




      
      

     
       



     

      






     

    
     
     

      
     


     
     
      
      


     







     
      






 لجان نيابية تبحث مطالب المتقاعدين العسكريين 
و»غسل ا/موال« 




  
 


        
   



      
    


 
     




     



    

     
     



     
    
     


      


     



    
       
   
  
     

      
     
      
      


     
     
    



      



    


 
     





      



     
     


    


       



     

    
     



     
  


       
    
      
     



     


   

 
      
    

 





     

     



      
    



     
    
   
     


 
     
 
       




 


    
 
       
     



     

 



  


      
     
     
      



    




     
     
      






























 

    

     
    

     



    
    




  
   
   



    
    
   


  
    

      
     


     
 
    

    

   


     
    






     
    
     
     




    
   
   


      

    
     
      




    
    
   


     


      
     
   



    

    
    


   
    
    
   



    



 



     
    
     




    




     
    




    


     

     



   لجان في »ا/عيان« تبحث موازنة 
»النقل« والواقع السياحي 
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» بسكويت التغذية المدرسية« يثير الجدل.. و»التربية« توضح 

 بدء التسجيل لـ »التوجيهي«.. ا�حد المقبل 
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 رد من كنيسة الناصري ا)نجيلية 
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 ولي عهد أبو ظبي يزور جناح المركز 
ا�ردني للتصميم في ايدكس ٢٠٢١ 

 مجلس محافظة الزرقاء: نسعى لقانون 
»ادارة محلية« عصري 
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 تصاريح مرور ل	عالميين خالل 
حظر الجمعة الشامل 
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 مطالب بتسريع وتيرة حملة التطعيم ضد »كورونا« 

 العواملة: خطة وطنية شاملة 
لحقوق ا/نسان 



   

   
   



 


   
   

   
   
   
   

    


  

   







   
   

    





    
    
   
    
   

  
   

   
   


 

 »التنمية االجتماعية« وا5مم المتحدة توسعان خدمات 
الصمود والتمكين للنساء 



 تأهيل شبكات الري ومحطات الضخ في غور كبد 
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العليا ا�سرائيلية تطالب بتوضيحات حول مشروع 
التلفريك بالقدس

   حكم ألماني على سوري متهم بجرائم ضد ا�نسانية 
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 مكافحة الفقر »انتصار« للصين في نهاية الطريق 

 الجزائري درارني: حرية الصحافة مقدسة 
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F a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k





        
 
         

         
         
       




   

  
        

      
       

        


          
        
        
        
  
        

          
 
         
         
        
        
        

       



       
    
        



 
      
         


       




 
          

 

        








          
        
     

        
          
     
         


          






       
     


 


 


        

         





I m a d  m a n s o u r 7 0 @ g m a i l  c o m
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 التعامل بذكاء مع مضيعات الوقت 

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


 
        
         


       



     
  
      
      
 
        
          
            

         

       


  
  
  
       

 
        







      
        
 
        


     
  






 
       



  

        
 
      

   
      



       
     


      

   


     
      

     




         

      
       


      
    

          
        
  
        
       
       
         
       

  
     
     

       
  
  
     
        
       

       

       

         
        
         

    
           
       

       



       
    
        
      

         
        
     
      
      

        
        
      
    
      
      
  
     
 


        

            
         
       
 
  
       
         

          
 






 أنماط الشخصيات واختالفها وتأثيرها 


        


        
         


       

     
   




 


       


      
       
     
      

      


        
      
 
 






       




       
      

       
     

 
      
      
       
       

      


  
       






      
       





      

    

        


        
  
     
  


         
       
       
     
  
       

       
   


   

       

      
 

 
       
       
       




            

     
      
       

     


   
       



      

       

 

      
       



      
      
      
       
       
      




       
      





 




    






















 


     







      








     










 حقائق عن مقاومة ا)نسولين 
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 مبادرة شبابية تثري محتوى ا�نترنت عربًيا 

   »الموهبة بخدمة المجتمع« يطلق دورته الثامنة 
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 »سند« تحضّر الحتفالية شبابية عربية بالمئوية 
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 إشهار الهاشمية مدينة للثقافة ا�ردنية في حزيران المقبل 

 عمر طباخة: اللوحة مصدر للطاقة ا&يجابية في زمن »كورونا« 
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 جولة في عالم ا&صدارات 
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 الجزيرة يثقل شباك شباب ا�ردن في »الدرع« 




       




    

     
       


      


       
  


  



     
      



     
     
     


     







     



      
      
   



      
    

   











     





      
     


     
     
      
      












 يامين: دوري البولينج ناجح ونعمل على زيادة 
ا�ندية المشاركة 



      
      


   
      
     
     

      
     




      
      
     


   
     
 


      







 
     
      
      
 
      



      

 

      
     


 
     



      





       
        





       

  
       
         



          
         



         


           



 البطولة التنشيطية للمبارزة تنطلق اليوم 
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 مذكرة تفاهم بين اتحاد التايكواندو 
ونظيره التونسي 



      





    
      

   

     
     



    
     










 »شباب الحسين« يلتقي فريق الكرة الطائرة اليوم 



     
    
 


   
    
    

   

    
    
     
    

    




    
 
   


    
     

 

   
    

     



      
 
  

   


     
      
    
   
      

 


    


     
 


    





 تعادل غور الصافي والمنطقة العسكرية 
الجنوبية بالكرة 

   

    
     
      
       

    
     
      
      
       
   

   
 
    
  
     
      
    
      
      
    
     

  
    
     
    

      
     
     
        

     
    
  

   






   
     
     




     

       
     


      

    

  






    


      
     
      






     
     


     

    


      


     
   




     



      
     
   
     
   



      
    

     
    

 
  
    



     

     

      



  
      
    

 
      
     
     
     



     
     



 تايجر وودز يتعرض لحادث ويخضع لجراحة 



 »السلة العسكرية« تتواصل اليوم 



  
     




      

     
    
     
    



 شباب العقبة يضم الردايدة 
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 بايرن ميونخ وتشيلسي يقتربان من ربع نهائي »ا�بطال« 
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 آرسنال يستضيف بنفيكا.. وميالن يسعى لتدارك أموره أمام سرفينا 




     




   



       









      
 












    



      
      



      


  



 





    



     

      
     



  
       
      
     


  
      
      
       

 


      
     

  
     
    
       
      
      

   
 
      
    
      
  
      

   

 



 ا0صابة تبعد هندرسون عن صفوف ليفربول 
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 نتس يواصل مسلسل انتصاراته على حساب ساكرامنتو 
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 استقالة نيل لينون من تدريب سلتيك 
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 معيقات تواجه بلماضي قبل إعالن قائمة منتخب الجزائر 



 مبابي ا(على سعر& في العالم
.. وهاالند خارج القائمة 

 نادال و فاتي مرشحان لجوائز لوريوس 




    


      





     
      
   

 


     
     

 

    
    
    
     
    
    
  





     



 


    


    





   
   

    
      
     



     
     

    


    
    






    
   




    
     


   




   


    






    
     

  
     

     
 







 نجم »العنابي« سفير& وطني> لـ »يونسكو« 

 راموس يعود للمالعب منتصف
الشهر القادم 
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  محالت تجارية تطالب بتخفيض رسوم 
المهن بنسبة ٥٠٪ 
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 استيراد »الكمامات« يهدد بإغالق ٣٠ مصنع# 
وتسريح ٢٥٠٠ عامل  



      

   
    


      
      
   


 
 
   
       
  
  
 


 



الكاظمي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع ا4ردن

   االقتصاد النيابية تقر »مؤقت قانون الشركات« 
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استيراد »الكمامات« يهدد بإغالق ٣٠ مصنع� 
وتسريح ٢٥٠٠ عامل

 »االستثمار« ورجال ا.عمال ا.تراك يبحثان الفرص المتاحة 




   
    

   


 

     
     
 

 

  


  
      
         
     


    
    
 
     
      
    




   
 
     

 


   

    
     
    
   


     
    

  








     
    
      



      

       

     

     





      
    


    
    


    



    
    
    


        
       

    
     

  



    

 
   
    

    



     



    
    


    
     
   
    


 

 

    
    
     

   



    
    
   











  
 
     
   
     
    
     





     

    


       

  
  
    























   

     

    
  

    
     
     
    



     

    

    

 


    
    
    

    
     
    

    


    

    


    
       

      

    
 

   
      





    
     
 

      
     
    
   

       
     

 

    
     
    
     
  
      
     
    



      
    
     


    
     
     

     
      




     
     

   

      
     

     
      

    

    
    


    


     

   
     
     
      




     







اتفاقية تجديد رخصة بتلكو ا.ردن 

   تكريم منشآت فندقية بالبحر الميت 
اللتزامها بأوامر الدفاع 
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 ٧٫٣ مليون دينار حجم التداول في البورصة 


       
      





       

    
 

         

    
       
      
     

   


     
     
       

     
     
     

     

      

    

 
 
 
      
     
    

    


       
     
      
     

    

 � إطالق برنامج المشاريع الرقمية لدعم ١٥٠ شاب


       
       


  


       


       
         



         




        
       
      


       
      
      
http

wwwdefgovjo



      
    



    



     
         
        
       
      


      
      



  


   
      






رئيس الوزراء العراقي يؤكد الحرص على تطوير التعاون مع ا0ردن







      
 



       


      
      
      
      
        
      
  


       




       
   





       
       
     


      
      
      

     

      
       



       
   

     








     
      
        
    

       






     
     

      





      


     
      





      

      
       

      








      
     

     

      
      
     









 
        
      
    



      
     
      
      

       
 













     



      


   
    


    
      


     
     








   

     

info@jic

govjo

 »هيئة االستثمار« تعلق دوامها الخميس 
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الشريدة يعرض مستجدات تنفيذ خطة االستجابة 
ل�زمة السورية

 »تجارة عمان« تطالب بضوابط على الطرود البريدية 




    
    
    
     





    
   
 
   

 
    
  

   
   

    

     
    
   
    

    


     
   
    
    

 




     
    



    


    
   
     
     
    

    


 

   

    


    





    

     



 

     
    
     

  



   
   


      
    
    



    
 
     


  
     
     

    

   

    


   
    



  
  

    



    
     



 



     


     


     


     


     
    


   
    




     

    





    
     

       
     



  


    
     




     
    

      

     




  


   
     
    





     

     


    


     


    

      
     



    
    


    
     



    
   

   
    



 
    
    



 محالت تجارية تطالب بتخفيض رسوم 
المهن بنسبة ٥٠ ٪  

 »صناعة عمان« و»الضمان« ينظمان ورشة 
بأمر الدفاع رقم (٢٢) 
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 ارتفاع تدفق اIموال بأسهم الطاقة المتجددة.. استثمار حقيقي أم فقاعة ؟  
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االقتصاد النيابية تقر مؤقت قانون الشركات 

 اقتصاديون يرتابون بخطة تحفيز االقتصاد ا�ميركي 

 جلسات تدريبية لشباب العقبة 

 النقد الدولي: »كورونا« يزيد معاناة الدول الفقيرة 

 ألمانيا تنهي العام ٢٠٢٠ بنمو أعلى من المتوقع 
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 الهناندة: الحكومة مهتمة بإدخال خدمات 
الجيل الخامس 

 اتفاقية شراكة بين بنك االتحاد وطقس العرب 

 »ضمان القروض« توقع اتفاقية اعادة تأمين 
للصادرات الوطنية 

 »زين« و»مصنع ا�فكار« يدعمان مسابقة 
تفاعلية لمتحف ا�طفال  




    

     



       
   
      

      

     
     


      
     
      

       


    

      
    
     
     
 


       
      

      

  


      
    
     
    



   
    






    



      



     
    


      


      

       
    



     
      


       
  
      

 

      
     


      
 
  






      





      
      


      



      

       

     


    
     


  
 AA     
       

  Aa   
      

      

 
      






    




 

      

   

 

     


       


     
 
     

   




     
  
 



      








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






 مطار هيثرو يتكبد خسائر بقيمة 
ملياري جنيه استرليني 
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