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المنحنى الوبائى بارتفاع.. 




 











   
  

  
  


  











       











 

        
      








استقالة وزيرين لمخالفتهما أوامر الدفاع




   


  
   



  



    

   
 
    


   
   
   
   

   
   

   



 

خصومات وإعفاءات على مبالغ للبلديات وا!مانة 
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»ا!عيان« يقر قانون الموازنة 


  



  



  
   

  
   
  
   








 



 















تعريب قيادة الجيش.. شجاعة قائد


      

      
          
      
      

  
       

        


     
     
       

       
       

  









الملك يشيد بنجاح المستثمرين ا!ردنيين
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 الذكرى الـ ٦٥ لتعريب الجيش.. قصة وطن وشجاعة قائد 
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 الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب الجيش 





      
     
     

     



      
        
       

  
    
  
    
    
    
 
      
 
    
 
    
 



» التوثيق الملكي«
يعرض وثيقة تعريب
قيادة الجيش العربي 
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 الملك يشيد بنجاح المستثمرين ا�ردنيين 



    




  

   
     



    
      

fiberoptic cables  


      
 




       


 



     







    


      


      
 
      
     


   
     




 



 خصم على الضرائب وإعفاء من الغرامات لصالح »البلديات« و»ا�مانة« 




      


    
     


       
    
  
    
     
   
 
       


   
    
  

    
    
     
        
    

 


 
     




     
 

      


      
    
        
   
     
       
 

       

     
     
    

 
  
 
  

        

       

      
        
 

     
 
  
 
 


      
    

 
     
    

     
  
     


 

    
      
     
       


 
    
     


    
     
     
   
     
 
      



     

    


      
    


 


      


      
     

     
     






» الوزراء«: الثاني من آذار يوم لـ »عمّان« 

 الخصاونة والفايز والشواربة
ينعون عقل بلتاجي 
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 ا�ردن يطالب االحتالل ا	سرائيلي 

بوقف االنتهاكات في القدس 

 ١٢ سنة لتاجَري مخدرات و٦ سنوات 
�ربعة مروجين وموزعين 

 القائم با�عمال ا�ذري يشيد بدور 
ا�ردن في تحقيق السالم 



    
    

    



     

    
   

    


      
    



    




    
    

    
   











     

    
    

 
     

      

     


     



    
    
 
    
    
   






 





    



   

    




 

    

     

     

  


    
   


      



     
  

     

 


     

     
     




 
    

    
    
 
   





    

    
    

    
    
   


    
    
    
   
    


   






     


    



   
 
    
  
    

 


    

   


   



    













 توافُق حزبي على التغيير واختالف على النظام االنتخابي 



 نقل الجناح الجوي لHمن إلى سالح الجو الملكي 


































 تعميم على الجامعات بعدم فرض 
رسوم جديدة 




    
    

 

   

 



     

    

    

     
    
    


     
    


   
    

 
    

     


      
    


   


    

  



     





      
     
 

 





    
       




 





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



» ا�عيان« يقر مشروعَي قانوني الموازنة العامة و»الوحدات الحكومية« 
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 العسعس: الموازنة تهدف النتشال االقتصاد من حالة االنكماش 
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 المنحنى الوبائى إلى ارتفاع.. والفحوصات ايجابية ١٣٫٧٣٪ 
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 مختصون: »ال أحد فوق القانون« تجسد بداية زوال الجائحة 
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 إرادتان ملكيتان بقبول استقالة وزيري الداخلية والعدل 

   تسديد الرسوم يتسبب بمخالفة »المحامين« 9وامر الدفاع 
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   نقابة الصحفيين تدعو الهيئة العامة 
لحضور اجتماعها السنوي العادي 

   البحث عن »حدث« فُقد في البادية الجنوبية 

» ا,دارية النيابية« تستمع لمقترحات 
مشروع قانون »ا-مانة« 

   المنتدى العالمي للوسطية ينتخب رئيس 
وأعضاء المكتب التنفيذي 

   تحويل الدعم النقدي لـ ٢٥ ألف أسرة 
منتفعة من »تكافل٣« 

   تحديد أوزان مباحث امتحان التوجيهي 





     

      

      



     

    
     
    
    



     
      

    
      





  


     
      
       

     








    
       


 

    
     
      
     

     
     
    








   



      



  
      

   

    
    
    

    
    
    
     

 




    
    
 
     
    




    
    
   
    


     
  






   
      


   
     
   
     



  
 

    

     
   


    

    
     

     
      


      
        
    
     





  
     


       








    

   
   

    






    



 »التعليم العالي«: توقف االعتراف بجامعة التعليم 
المستمر الكازاخية 

   وزير البيئة يوعز بتطوير آليات العمل بمكب نفايات سواقة 

   لواء عي يشهد مشروعات خدمية بنحو ٩٠٠ ألف دينار 



    
     
    


   
      
     
      
        

    
     

 
      

     
   

     
    
     
   

      

    
    
     


     


     
 

    

     
    

    


    
    
 
    

 
    

    

    
    

     
    

   
  
     

    
     
    
      

  




      
    



    




     
     
    
    
    


   
     
     

    
    
     
   

  




  
    


      
      



     


     

    

   



 

     

     




   

  

     

     
 



     
       



» أوبر عليا«.. كابتن متنقل على »كرسي متحرك« 
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 الفيصلي ينتظر الرمثا على صدارة المجموعة والتأهل 



 »طائرة الشابات« تنطلق ١٧ الشهر القادم 



     
     

     
      



     



 
      
   
    



     



    
     


    
     




     
     


    
  
  
   
    




    
    






     



    

     

     
     






    




     
    

    


     


 


      

  
  





 
   





     





  
    



     
     
    


     


    


     


    


 

 









   




    





     

    

    
     



     
     

  
   

   



   
     
 
      

 
    
    
    
     
    
     

  
    
     

     


    
 
    




  
 
     
   







 مواهب واعدة في ختام البطولة 
التنشيطية  للمبارزة 

 العطار أوًال والشعيبي ثاني5 في »شطرنجية 
العرب وأفريقيا« 

 فوزان لـ »الوسطى والشمالية« 
في السلة العسكرية 
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» واف« و»بارافوتبول« يطلقان استراتيجيتها لذوي ا�عاقة 
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 التشغيل الرسمي لمالعب »أيلة« 
الرياضية 

–


    




    




     




     
     

    
    
 
 


     

   
  

      
    



  
    

     


"
     
  
High
Ropes
    

    

     
    

      
    
     
     
      
    
      





 »كرة السلط« يعزز صفوفه بـ مرضي 

 »عالج أو تحويل«.. ندوة علمية لـ »مبادرة قصي« 

 مديرية شباب الطفيلة تحتفل بيوم الشجرة 
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 دوري البولينج لندية يختتم الليلة 

 السعودية والكويت يلتقيان ودي� في آذار 



  

    
     
  


    
    
 



   
     
    

     

   



    
    
     




     
    
 

 
    



     

 




     



     
 






    
    
   
    
    
    
    









   
    
    



  

  





     
    


    
   





    
     

     
    


    
    
    
    


   
   




      

     




     




    
     
     
     




   
    





 انطالق منافسات موسم الهجن في الديسة 

 تاناك يحرز لقب رالي فنلندا 

 مصطفى محمد يقود غلطة سراي لالنفراد 
بصدارة الدوري التركي 
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 الفيصلي يعمق جراح ا�هلي في الدوري السعودي 


     
      
       


      

 
      
  
        
     
      


      
       
       




      
       



       

      
      
      
       





 آرسنال يقلب تأخره لفوز.. إنتر ميالن يواصل التحليق بالصدارة 
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 المالكم كانيلو يحتفظ بلقب فوق المتوسط عالمي3 
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 تفاؤل بقائمة ريال مدريد أمام سوسييداد 




 
     


 
     
    
    

     



 





       
     



       




     


















      
 



       










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

 أساطير في كرة القدم ظلمتهم الكرة الذهبية 




     





       
     










      

       



     
    


    






       


      



 











      

       








     

    




       
     










      



       
      
       






      
      



 

       




    
     

       


    




      

      
       
      






      
      
       
       



      
       




 

     
      

      
       

   
     

     
  


    

      
     
      

     


      

   

     
      



  
      

     


     
      


  
 

      

  

      
 
       
       
     

 

      

     



 صن داونز يثقل شباك بلوزداد الجزائري.. ستاد القاهرة يحتضن 
لقاء ا2هلي وفيتا كلوب 
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 جوارديوال: سلسلة انتصارات سيتي تمثل أعظم 
إنجازاتي 

 بطل الدوري الصيني يعلن إيقاف نشاطه 
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 توخيل يكشف محاولته للتعاقد مع فرنانديز..  فوجل ترفض 
التحول للمنافسات البارالمبية 
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 كلوب يطمئن مشجعي ليفربول بشأن صالح
.. برشلونة يكشف حجم إصابة بيدري 
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