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الملك: رسم خريطة طريق للمئوية الثانية
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الصفدي: ال بديل لحل الدولتين


 


   




   








   
      


    

    
   
  

    
      
   
   
   












 
 



       

        
     



       
        
      
        
       




       

       
     
      
        

       


       


       
       
       
        

 
 




        
       
    

       



 

عبيدات: ٤٫٢ مليون جرعة لقاح 
من »فايزر« و»كوفاكس«
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 وزير الصحة: حظر الجمعة يقلل إصابات 
كورونا بنسبة ٣٧٪ 





 »المتحورة« لم تغير سلوك الفيروس وتوقعات 
بزيادة ا.صابات
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إ صابات كورونا ُتجاوز ٤٠٠ ألف2 والوفيات

تقترب من ٥ آالف 





 دعم »أممي« للمملكة بـ ٨٥٠ ألف دوالر للتعافي 
من »كورونا« 

 عبابنة: التوقف عن الكورتيزون Fسبوع قبل 
تلقي لقاح »كورونا« 
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 الملك: العمل بتشاركية لرسم خريطة طريق للمئوية الثانية 



  



      
      
     






    
     

      
    
      









 الملك يشيد بأتمتة الخدمات في »ا�مانة« 
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 الصفدي: ال بديل عن »حل الدولتين« 
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 الملكة رانيا تشارك باجتماع
»الملكية للتوعية الصحية« 





     

      


 


     


     
     

  
      

     
   
 

    

    

 
  
    

     
 
  
     
       
    

     
      
  
    
      

 
 
    

 
      

      


 
 

    

  
      
  
 

   
  

 
    


    
      


   

 شركات توهم مواطنين بإعطاء قروض بعد 
توقيعهم على كمبياالت كرسوم 


 العموش: ٢١٦١ بطاقة ذكية لنزالء »ا5صالح والتأهيل« 

 »الشروع بالخطف الجنائي« لشاب حاول اختطاف قاصر 

 كتلة هوائية باردة مساء اليوم 

 توقيف عريس »بيرين« أسبوعN لمخالفته أمر الدفاع ١٦ 
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 البطالة إلى ارتفاع.. فأين الحلول؟ 
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 »البيئة«: ٤٢٫٥ مليون دوالر متبقية من تعويضات »حرب الخليج ٩٠« 





 »الحريات النيابية« تدعو لضبط التوقيف ا&داري 




    
    



     

    




      
     
     
    
     

    
     

    
    


     
     








     


     


    

 


 
    



     
    


     

 

  
    
      



    
      



 

    




     
    
      

     
     
     
     




 
      

     

 
      
      

     
 



    
 
    

     
    


 
     
      

 


     
     
      

   

 



     


    



    
   




   
    
   







    



    
    

     
     
     
    


     
    
      


      

 
 


      
     





     

   


     


    
     
    
   



       


     



      
     


     
 

 

 العودات: قوة السعودية من قوتنا 
وأمنها من أمننا 






     


    


    
    
    
     

      

     

    
   



     
    



    
     
    
     








    






    
      



     
     




 

    






    
    




      


     
    
 


      

 
      
    




   
    



 
     
    
    
  


     
     
     






 خبراء يطالبون بحماية الغابات وإعادة صندوق 
»الحراج« لـ»الزراعة« 





     

     
      

   

    
     


  

      
    


   
    
    
     

  

    
    
      
   

      
    
  

    



 

     

   
   
       
     
      

  
     

     

    

    
 
   
     




      
    
   
     

    
      

     

      
    


      

 

 
     


     



 

    


      

  
   

      



   
      
     



    

   
    

        

    

     

 
      
       
    

    

 
     

     
     

   

   
   
     
     


 
     
    


      
    
    

     
       
     
    

    





    الشواربة: طرح عطاء تشغيل الباص 
السريع في نيسان المقبل 
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 العايد يهنىء بذكرى تعريب الجيش 
و»يوم عمان« 

   تعديالت على أسس النجاح وا�كمال 
والرسوب للعام الدراسي الحالي 

 بحث تأهيل المعلمين قبل الخدمة 
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 ٣٥٢ ألف7 طلبة الجامعات والكليات في المملكة 




 النساء يشغلن ٢١٪ من المناصب التنفيذية العليا 
في الشركات المساهمة العامة 

 

    

       


       

  


    
   
 


      
  
       
      
      
       
        



    
        

      


    

        
        



      
       
       
        

       

     
     
       



       
       
      


       

 


     



        

     


       
        



      
      
     

      


         
        
       
       
      
 


       
     







      
      
       



      

      
     




      


      

     
      




      



       
     
      
       
        


     
       

     
      


       
      

       



      
 


     
       
      



       




      
      
 
     





      
 

 
      

     


      
        


       

     







» كلوب هاوس«.. محاكاة بحثا عن الذات 
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A b o u n a  o r g @ g m a i l  c o m
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عيد ميالد ا�ردن يبدأ من عمَّان:  ١٠٠عام من البهاء وفرح الزمان 







 



  






  
  
        
        
        
        
        




         

 







          
        






       





 



        
      
       







        
     



         
         








       
       
 




        
    


        
     


     
      





   









 
      

       



        

 

 
        

       
     
      
      



قرأت لك
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» دفاتر الوّراق« في القائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية 



     

     
      
        


      

 
    
     

     
     

      
 


    
 
      
     
     



     

      
      
      
       


 



   


      

     


   
     


    
  
 
     






 مقدادي: الجائحة أعادتني إلى بياض قريتي 
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 ٣ مباريات حاسمة �كمال المربع الذهبي لبطولة »الدرع« 



 »صقور ا)ردن« يتراجع في التصنيف الدولي لـ »فيبا« 



   
     
    
     


  
     
    
    

    
   
 
   
 

     

     

  


 

   
   

    
    

 
     

    
    

  



     
    
     
     
     

     



    

      
  


     
    


   
 







    

  
   
   
   
   



    

 
     
   

    


    


    

    

   
  
   


      
    







    
    
    
    
    
    
    
    


    

    




    

    




    
    



 
    
    

     


   
      



   
     
    
   
    
     

     
     




    
    
      







     


      
    









 »الجودو« يشارك في بطوالت أوزبكستان 
وجورجيا وآسيا 

 الهولندي بروان يلتحق بتدريبات 
»كرة الحسين« 



     




     




    


      




     
    
      
   


  
    
     
     











 
    
 
      


    

    



      

     
 

      

    
    









 

    


 

     




 منتخب التايكواندو إلى بلغاريا للمشاركة 
بـ »دولية صوفيا« 
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 شباب الحسين ثالث دوري البولينج.. والتتويج الليلة 


 


 
     


 

     
     


     



    
      
      



    
    


    
    

     


    
 
    


    
 
    
    


    
    
 


   
     



   
     




    
     



    
 




    



    


     
    
    
    


   
    
    
    


     
    


 



  
     




    


      

    
   

   
    
   

    

    
   
   



    

     
 
    






 
    
    





 افتتاح المسبح المغلق في مدينة الحسن 
.. االحد 
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 مانشستر يونايتد ينتظر عودة كافاني 


     
     
     
      



     
      

  
     
      
    

 
     
       

 
      
      
       

   




      


     

 


     
      
    

 



      

     
     
     

 



 إبراهيموفيتش يغيب عن مواجهة 
»الشياطين الحمر« 

  

    
     
   
      

 
    

     
     

    

     
    

    

  


     



 المحكمة تطلق سراح رئيس 
برشلونة السابق 



     





     

    
      
     



    
      





    
     



     
   



     
  
 
    







 وادي موسى يعتذر عن »طائرة الشباب« 



 برشلونة وإشبيلية.. إنقاذ موسم 
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 زيدان يطالب ريال مدريد بالهدوء قبل »الدربي« 





      


      
       
      
    



       


       
      



      

      
      



       
       








       
 



 أنشيلوتي: إيفرتون يحلم باللعب بدوري ا�بطال 


      
      
      


      
       
      
      
      
 
      


    
     
       

  
  




       




 بوكيتينو: مبابي يحتاج للوقت ليصبح خليفة 
ميسي ورونالدو 

 تراجع هائل في عوائد ا�ندية ا1سبانية 
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 جوارديوال يحذر العبيه من »الشعور بالرضا« 
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 اجتماع حاسم بالرباط يحسم هوية رئيس 
»الكاف« المقبل 

 شيانتيك تؤكد مشاركتها في »تنسية دبي« 

 ا2ندية الكويتية تلجأ لـ »المحترفين« 










    
   




   
    
  

 





    



   

   
     


    




    
   

    
    

 



    

    


      


  
     
    
   
    

 


     
    



   
    
    
     

     

    
     
    



     
   

     


     






    
    

  

     
   
    
   







  



     




     
    

    
     


   
     
   
    


    

 



   
    
 
    









 المالكم الليبي الزناد يدعو 
جماهيره  لمؤازرته 

 عرض إسباني لضم نجم ا2هلي 
المصري  ديانج

 ناٍد عراقي يخصم ٢٥٪ من عقود العبيه 
لسوء النتائج 
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راكان السعايدة
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محمد حسن التل

جهاد الشرع
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   ا#مم المتحدة تحذر من »حكم با�عدام« 
على اليمنيين 
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   عربيات: نروج للمملكة خالل كأس 
العالم ٢٠٢٢ 





   



  
  




    


   

   
   







 الخدمات الرقمية تتصدر مشهد المعامالت 
المالية في المملكة 


    
 
      






     


      
      




     




   ٣٫٥ مليون دينار إيرادات أراضي العقبة عام ٢٠٢٠  

   »الضريبة« تدعو المكلفين للحصول
على خدماتها إلكترونيا 
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الخدمات الرقمية تتصدر مشهد المعامالت المالية 
في المملكة



» البوتاس« تصدر ٩٠ ألف طن للصين 

» الضريبة« تدعو المكلفين للحصول على خدماتها إلكتروني$ 
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 معاناة التكسي ا3صفر بين كورونا 
وسيارات التطبيقات 

 تمديد استيراد ا3غنام الحية ٩٠ يوم$ 



علي: تعزيز تنافسية قطاع الصناعة 
الدوائية

 ٣٫٥ مليون دينار إيرادات أراضي العقبة 
عام ٢٠٢٠ 
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 (٧٫٤) مليون دينار حجم التداول في البورصة 





   




        



        





    



      

        








       
      
     
     
      




        
      

     



 اقتصاديون: جائحة كورونا أضرت الطبقة الوسطى 

 حوارية عن برامج التمويل الحكومية االقتصادية واالجتماعية 



 
 
      
       




      

     
  









      

   
     








       

     
     
      
     

   

       



     
     
      

 




     
      
      
     
     
  

      
     
      


      


    
      




      
   



     
      
     


     


   
      
      
       
    

     

     
  






    

     
  




     

    


      






 

     



    


     
    



 



      

     

     



     


   

    
      

       
      
      





     
    
     

     
     
     
   



     

      


     
      



      


    
     



      
     
    
   








  
   

    



    
     

    
    


     





     
   
     


   

    


     


 
    





    

   
     



    
   
 
  
     




   



     

   
     
    
    



     
   
    
     



 تأسيس مكتب للوكالة البلجيكية للتنمية
في المملكة 

» العربي« يطلق عرض? مع هيونداي 
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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

 


 أوكسفام تنتقد شركات فرنسية كبرى
بسبب بصمتها الكربونية 

 الليرة اللبنانية تسجل انخفاض/ قياسي/ 
أمام الدوالر بالسوق السوداء 
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