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الملك: فخورون بـ »شعار الجيش«















ارتفاع كبير بالمنحنى الوبائي


 

    

 
  


     
    

    
 
    
    



   
    


 

    


     
   
 
    






     
 
     
         
       










 


























  
  
 
   

   

   
  
 


   
  
  






 


   








 
      
     







 



















   
       
       
      
        
        
    
        
       


        
       


       



        







       
        
 

        

     

 

   




       


        

        











      
       
    


     
      
     


   


       

      


       
 
 
    



     
     
      









 

 



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



 ارتفاع إصابات »كورونا« في المملكة 




 ٨٤١ مليون يورو الدعم ا�وروبي ل�ردن 
لمواجهة »كورونا« 
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 ١٥ جلسة يومية بـ»االستئناف والبداية«
و٢٠ في »الص4لح« جراء »كورونا« 

 »كورونا« تؤجل انتخابات نقابات مجددا 

 إجراءات يجب اتخاذها عند تسجيل حاالت 
كورونا بالمؤسسات 

 

  






     
    
 

     

  

 




 

     
   




   
    
    
   




 
   



     






 
 


   


 

   
    
 

  

    



   

    
    
   
 
   
   

    
    


   



   


    
   
  
    





   
   


    
 



   






   
   
   

    

  
   










   
   
     




   











   


   



   
   




    

   
    


   


   

    


    

  
   
   
    




  
   
   
   


    
   





   


   
    



   


   


    
      

   
  




 
   
   


    
    
   
    



    

    
   


   
    


   

    



   

   


   
    







    

  
   

  
   


  
   

   



    
     


   
   







    

   
   



    




   

   
   
   
   
   


   
   


    





 Aجد Bغالق التام سيكون مكلفGالفراية: ا 
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 الملك: فخور أن أكون جزء� من قصة الجيش العربي 
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   العودات يؤكد على دعم المتقاعدين العسكريين 
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   الفايز: »تعريب الجيش« يوم من أيام الوطن الخالدة 
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» النواب« يرفض قرار »ا�عيان« بخصوص قانون تنظيم أعمال التأمين 
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» التمييز« تنقض وضع متهم با�شغال ١٠ سنوات 
وتعلن براءته في قضية مخدرات 

   الدفاع المدني.. أداء ميداني متطور لخدمة 
ا?نسانية على ثرى الوطن 
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   المعايطة: قانون االنتخاب الحالي لم 
يحقق المأمول 

» قانونية ا#عيان« تقر معدل أمالك 
الدولة 




    
    
   
   
   

     
  
    
    
     




    
     





 
    

    
    



   
    





    

    
     


    
    
   
    





    
    
 


     
     

 
    
    
    
    
   

    


    
    
    



 
    
     




   


    

    
     

  


    





 

    
    
    
    
     

 

   
     
  
   
   
  
  

   





» المحاسبة« يسعى السترداد ١١٠ ماليين دينار
عن مخالفات ٢٠١٨ 



   السفيرة البريطانية تستقبل خريج منحة » تشيفننغ«

..و تزور مشاريع في عجلون 



       
       


      
      
        
 

        

 


        



 



        



         


        
      
       
       

        




      
        


     
          
  




      
       


       
 
        
       




        
         

        


       
       
       
        

        



        
        


        

       
  
       
      
        



 

     
        

   
     



       


       
      

      
       
       


     




       

   
      
     
      

        
    


       
         
      

        
        
 
       
      
       

  






        
    



        

       
      


 

        
       
       




         






     


        
        
        



 أطباء ينتظرون تنفيذ توصيات لجنة »المؤهلين« 
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» التعليم العالي« تهدد بمقاضاة كل من يضر 
بالعملية التعليمية 

   إطالق جائزة البحث العلمي لطلبة 
الجامعات 

 حزمة مشاريع خدمية وتنموية في »مؤاب« 
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» أنامل مبصرة« تبدد عتمة البطالة من درب 
كفيفات 

 


     
     

    
     

    



    
     


     





    
     



     
      
     
     

     
      

     


   
    

    
    
     





    

    

     
      


     
     


    


      
  




    

    




  


     



     
     



     
    

      
     



   وادي الريان.. حياة تشرح القلب 
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 مطالب باعادة النظر في أوزان المباحث 
لـ»توجيهي« مواليد ٢٠٠٣ 
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 سردية المدينة.. عمان حكاية الناس والتالل 
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 عمان.. مسيرة انجاز ترسخ المدينة العصرية 
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حكم بالسجن على نائبة في »التشريعي الفلسطيني«

   مناشدة أممية لتجنب مجاعة في اليمن 
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 استشارة الطبيب النفسي أصبحت ضرورة للشباب 
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 تعاون بين »الهاشمية« و»أكاديمية الملكة رانيا« 

 »مؤتة« و»الوطني للبحث« يوقعان مذكرة تفاهم 




     
    
     



     



  
    
     



     

     
      
   

 
  
     

  
     




     

     

 




     

     




      





     





     
      




     
     
    


      
     



   


    

    



       
     



     



 »ا5ردنية« تشارك بمؤتمر منظمة
المرأة العربية 

 الخصاونة: »إربد ا5هلية« تواكب 
التغييرات القادمة 
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 معرض »ا�مل قوتي«.. دفاع عن الحياة زمنَ الجائحة 

 ربى حب الرمان تُشهر »ضجيج أبيض« في »شومان« 



      
     
    


       
       

      

       

  
      

       
  
      




       
       

       
      
    

      






      

       


        
      
       
       
    
      


  

       
       



    
      
       
     
      

 
       
     


        
      
       
       
       
      
      





    
  





      

      
      


     
      
      
      
      
       
     



        
       
      


 
      
     

       

  
         
     

  


   
         



       
       
        
        
        
 
        
      

  
 
     

       
    






   عمّان.. صروح ثقافية عريقة ومشهد إبداعي متنوع 
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 الجليل إلى قبل نهائي »الدرع«.. والعقبة 
والسلط يغادران 


       



       
    


      





     
 



     
     



     


      
 


      





     
      
   





    

     

   















      

  


 













 »شباب العقبة« يبدأ تنفيذ مشروعه االستثماري 

 نهائي البطولة العسكرية للسلة الخميس 







 
 
     


      
      



     


      
       
  



       



     




 
     




   

     
     

    

     
      
       

      





 السلط والفيصلي يسعيان الستثمار »ا9فضلية« 
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 »الُمصارعة« يتلقي دعم »االتحاد من أجل السالم«
 �.. ومدربة للسيدات قريب



 � الفيصلي بطل دوري البولينج والجزيرة وصيف

 ديوكوفيتش يعادل رقم فيدرر القياسي 
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 »ناشئو معان« يعسكر في العقبة 

 الشباب يعزز صدارته للدوري السعودي 

 وزارة الرياضة المصرية تدعم اAندية 
بـ٤٢ مليون جنيه 

 مصطفى محمد يسدد راتبه مع غلطة 
سراي لمدة عام 
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 اعتقال رئيس برشلونة السابق.. جوارديوال يثق بـ أجويرو 




       
"





     



 

      
  
     



      



        


 




      









       
     
     



      
      



 
      
    


     
      


    

     




      


     


     


       


      




     

     




       
     
      
 








       
       
      
       




      
      




      
 
     
      


  
      
       
      
 














     
       




      
       


    

  
     



      
      



      
        



     
        

   





   


 
  


     
      


     




 






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



 ا�لمان يعارضون عودة الجماهير إلى المدرجات
.. مدرب مانشستريونايتد ينتقد مهاجميه 
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 استقالة مدرب رين..  كروتوني يقيل جوفاني 

 الشربيني وفرج يواصالن صدارة التصنيف العالمي 
للسكواش 
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 باكس يحقق فوزه الخامس توالي/ في دوري السلة ا+ميركي 


     
      



       
        










       



      
      

   



       


       









      

       



  





        


 




      


     
  
    




    
     
       




       

    

 
       
   


 
      
        
       


 




       

 


      
   
      


      



        
    








 فوارق شاسعة في رواتب العبي ليفربول 
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 االلتهاب متعدد ا�نظمة المرتبط بكورونا وخطورته 
على ا�طفال 
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   في ذكرى إصابة كورونا ا�ولى.. أين نقف ا'ن؟ 
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   ٤٠ بالمئة من الصناعات المحلية 
تأثرت بحظر الجمعة 
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 ترخيص أول شركة لخدمات »إنترنت ا�شياء« 
في المملكة 




  



     
 

       



     
      
     



     



الخيطان يؤكد دعم الحكومة لمنظومة 
النقل والطيران

   الهناندة: الحكومة تقدم  ٢٤٦٠ خدمة إلكترونية 
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 ١٫٦٨٧ تريليون ريال ا�صول االحتياطية السعودية 

في الخارج بنهاية كانون الثاني  

 ثلث الشركات البريطانية غير ملتزمة باتفاق باريس المناخي 

 مصرف لبنان يراجع أوضاع البنوك 

 كيف غيرت منظمة التجارة العالمية اقتصاد الصين؟  



    

     
     



     
    

    







     



    

      



      
     

    



    
     

     
     



     
     

     


     

     

     
     






     


    
     
      

    
     
     



 
      

    





    






      
     
     



  
     
     
     

  
     
    
    


     
     
     









     
      
      
     
    
     




      









 
  

     






     








 
     
    


   
   

 

 


      


    
 



    


     
 
     
    



     
     



     
   
     
    
    


      
     


    
   
     


    
   

     
    
    
   



    
     

 
 



  

     
     
   
      


      
   
      





     
 

    



     
     
       
     



     


    
    




     
    

     
 


 
    
 

    

     

     



     

    
   

    





 
  
     

 
       
    


     

    





 
      

    

   


     

     


  






     

      
  


  
     


  

   
   


   





    
   


  

      
     
 
    
      




     
     

     
 
      

    
      
    
     



 الخيطان يؤكد دعم الحكومة لمنظومة 
النقل والطيران 

 طرح وثائق مشروع رقمنة المدفوعات الحكومية 

إ طالق برنامج االبتكار ا�ردني لتحديات 
الالجئين في ا�ردن 

 »فيالدلفيا« تحصل على أفضل عالمة 
تجارية 
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 ٧ ماليين دينار حجم التداول للبورصة 





        
        


      
   



        
      
       


       



       











      

       





      
     







ترخيص أول شركة لخدمات »إنترنت ا!شياء« في المملكة

الهناندة: الحكومة تقدم ٢٤٦٠ خدمة إلكترونية
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 مؤسسة ولي العهد وِبَتر بيزنس ينفذان 
جلسات عن المهارات الوظيفيّة 

 ٢٣٢ مخالفة لمنشآت و٥٢٥ !فراد خالل أسبوع 



      
       
 

     

     
     
    
      


     

      
       
      

       
  
     
     
     

 
 

 
    

     

 
     
     
     
     







     


     
 

     

     
 





    
    
     






      
   

     


      

   











إ نتاج تناقش فرص تنمية صادرات تكنولوجيا المعلومات 


    

    
    

  
     
    



     
   

 
    
   
    


    
    
   

     
    
     
    

  

   
   


     

    

 
    
    
     


    
    



 ٨ر٣٥ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محليا  
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 المديرة الجديدة لمنظمة التجارة العالمية 
تبدأ مهامها وسط تحديات كبرى 
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