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الوزراء يقدمون استقاالتهم 
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الصفدي: نريد فعًال مستدام� لحماية القدس





   
 


    

    


  

     
    
  





   






    
    
 



 

رئيس ا,ركان: التعامل بقوة وحزم 
مع من يعبث بأمننا 





   




 
   

    





     
   
     

 
     











































  
   

   



   







    



     
    










الحكومة تقر معّدل لـ»صندوق الشهداء«

 











زيادة القطاعات 
المتضررة لـ ٤٠ 





الخصاونة: التعامل مع تحديات 
ا,وبئة بشكل استباقي
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 الخصاونة: التعامل مع تحديات ا�وبئة وا�مراض السارية 
بشكل استباقي 




     
      






     


      


      
     
      

     


      

      
     
     







     

     




      
     

   



      

     
      
     
     







 ارتفاع بوفيات »كورونا«.. و ٣٥٪ إشغال »الحثيثة« 
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» السياحة«: ضرورة تفعيل مراقبة المنشآت بالكاميرات 
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 لجنة »ا�طباء«: النظر في ٤٦٣ شكوى 

وضبط مهنة 

 �   تحويالت في طريق الملك عبدا! ا�ول.. غد

 المملكة تتأثر بكتلة باردة 

» التمييز« تنقض قرار� بوضع متهم قتل 
ابنه با�شغال ١٢ سنة وتقرر حبسه ٦ أشهر 
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 إقرار معدّل قانون صندوق شهداء القوات المسلّحة 
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 الصفدي يدعو لموقف عربي جامع لتحقيق السالم 
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 »النواب« يقر قانون االتجار بالبشر.. وإنشاء صندوق للضحايا 






      







     




        



       


       
        


        
        


  








      


       










        

         


        

        


     
       




       





 »السياحة النيابية« تدعو لحماية »التخليص ونقل البضائع« 
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» فلسطين النيابية« تثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية 

 الحنيطي: تسخير ا(مكانات والقدرات للحفاظ على أمن حدودنا 
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 الفايز يلتقي السفير ا(يطالي 

 »زراعة ا3عيان«: أهمية »ا(قراض 
الزراعي« بتطوير ا(نتاج 


 ا3ردن نموذج للتسامح والوسطية منذ تأسيسه 

 


    
   
   

   




   



   

   







  






 



   

   

   



   


   



    

   

   





  

   

  
  
  

  





  



    
   
   
  



    

   
   
  

  




  
   
  

  
  

  


    










  





    



   


 

   
    

   

   
   


    

   
  
   





   

   


    
  
  


   
   

  

  


   



  

   


   
   
   


   


 
   
   

   
   





   





   



   
    
  

   
   
    
   


   
    
   



    
    
   






    
  


   

 
   







  

   
   



 

    
     

   

   
   

   

 
    






  

   



   





     


   
   



 إضاءة »القلعة« والمدرج الروماني
احتفاالً بـ»المئوية« ويوم عمان 
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»الجنائية الدولية« تفتح تحقيقا بشأن جرائم االحتالل

   ماكرون: الجيش الفرنسي عّذب وقتل المناضل 
الجزائري بومنجل 
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 لقاح كورونا في قلب معركة على النفوذ بين الدول الكبرى 

 غضب وخوف بأفغانستان بعد اغتيال
٣ موظفات في محطة تلفزيونية 
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  الشرطة ا�ميركية تحّذر من خطة القتحام 

مبنى الكونغرس 



     

     
     
     


     
        

 


     


    





       


    





     
    



    









   


     




 أبناء االغتصاب في رواندا يحملون وصمة آبائهم 
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a r a a @ a l r a i  c o m
w w w . a l r a i . c o m 


i m a d  m a n s o u r 7 0 @ g m a i l  c o m




  
  


    


       
       

       

   
         



    

       

    




        


 
      
        




    
         
          
       
      

       
        




       
      












  


      


        

       
       


          
       
  
       


  
       
   



        

  
     


      





       

        


      
        
      




        
        
        
      
   
        


   

        






         
        
       





         
    
         


          
          

        
         
       

  
         
       

           
   

         
       

        

 

       
         
         
         
          
         
          


 
   






        
      
        
        
     
       
        


  
  
      
  
      

      
       
       
        
     

    
   
        

 
 
     

       
     

       
         
    
        
      
      

    

   


f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k







       
      

    
      

 


      

   

 

     
     
     
     
      

 
 
     


  
     

  

   
    

 
      
      
    

     

   
      
     

   


a w s n a s a m @ y a h o o  c o m






     
      

 
       






      

 
   
      



       
      
     

     


       

       



      
    
       




       
      
     


      
      




   
     




d f a i s a l 7 7 @ h o t m a i l  c o m




         

        


        
 




      



        








        

       
       

       

     
 
 
        






       


        
       

      
        


       
        

      

      




h u s s 2 d @ y a h o o  c o m





 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 تدريب شباب بالزرقاء الستخدام التفكير التصميمي 



 »الحسين ل'بداع« يصدر عملين أدبيين ل�طفال 

 بحث العالقات الشبابية مع كندا وهولندا 
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قها إلى 
الم ا�خرين   نصر ا�: أجمل ما في الكتابة تطر�

 أمسية شعرية لبني ياسين وكاشور بجمعية الزيتونة 



       
       
       



    
   
 




   
      



 

  


   
     

      
       


        

  
       

      
    



  

  



     
     
      
       



   


 
  
       
      
      
     
       
        




      
    
 
        

         
       
   
 
       
 


        





   
     



     





      

      
      
     








     


  

     

 
   
    
   
  
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

     
      

     
       

       
      

         
       

      
      
    

        
      
      
          

       
        

       
     

 جولة في عالم ا3صدارات 
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الرومانسية في مواجهة سينما العشوائيات 
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m

أدب الكورونا
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m

 

 الباشا فاضل علي فهيد: مئة عام نُجددها تحت السالح ١/١ 
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 العربي بصدد تقديم شكوى على الفيصلي 


    
    
   
    




     
 


    




     


     

    
     
    
     




 
   



  
   


   
  



    

    

     



     


    


   
    
     
  
    


    

   
     
     
   
      
     
   
    

    



   


   

     
    
    
 
    
    







 تنافس سداسي على ثالث بطاقات تأهل 




    



     
     
     
   


     

   
     
   
     



    
    



     
    
    




     
     

 
 

 
    

    


 



   
     
     
     







     
     



     


    
  











 أبو زمع يتصدر استفتاء »ا*سيوي« كأفضل 
مدرب أردني 

 النوايشة جديد »كرة الجليل« 

 الوحدات يختبر أبو عمارة قبل استعادته 
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 تحضيرات متواصلة قامة »باها ا�ردن« 
وسط التحديات 

 احتدام التنافس في بطولة فردي ا�ساتذة بـ البولينج 

 بلدية شيحان توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الشباب 



    


   
      



    
     

   


 

     


 
   
     


     


 
 



      
     
       

   



     
    
     
   


     
     

     


 
 
   
  

 







   
      

 

     


 
    



    
    
        
  
 
   



 
    
 

     
    
     






   
    

     




    
     
  
     


    
    
 




     
    
     



     
 

   



 
 



     
    



      

     
 



 
    
     


     
     
    
     












    






  
    
    


    
    
     

   

   

 

    
   

    

 
   
    

 

   






    
   


     
  
    
  
   


     

     

    








 اتحاد اعالم يشارك في اجتماعات 
»دولي الصحافة الرياضية« 

 تأجيل إنطالق »دوري الرجبي للرجال« 
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 نشاطات احتفالية لنادي وادي ا�ردن 



   

   
  
 
  


 
   

  


   


   

   
  
  





   






 

    





 




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

 اختتام سباق الهجن ا�ول بمشاركة واسعة 

 بنزيمة مهدد بالغياب أمام أتلتيكو مدريد 



     
    
    


  

    






 

  
    


 
    
    
    

     
    



     
    



    
    

    


    

     
  




    



  
    
 
     


    



    


    
    

    


    
    
     
     


   
    
   
    


    
    
     




    
    




     
    
     



     
     
    


    

    
     


    

   




    
    



 

   
     


   
    

     

 
   
    
    






     

 
     



     




    
    

 
      


 
     
     
    


     



    
     
        
 



    

    
    



 
    
     






     

   
 





     
     
   
  


     
    
      
      


    
   

    
   







 »الطاولة« إلى قطر بطموح التأهل 
إلى ا�ولمبياد 

 قبل نهائي »كروية مؤاب« االحتفالية اليوم 
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 بايرن ميونيخ ال يفكر بـ هاالند.. كومان يدافع 
عن رئيس برشلونة السابق 
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 بيليه يتلقى لقاح كورونا.. باخ يعلن تطعيم الرياضيين قبل 
ا!ولمبياد 
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 بوفون يحدد موعد اعتزاله.. أرتيتا ينفي أخبار برشلونة 
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 نافاس مرتاح في باريس سان جيرمان 

 مورينيو: الصبر وراء عودة بيل إلى التألق 



     
       


 
      
     
      


       

       

       
      
       



    
      



      
     
     
      








 
      









     
      
      



      
      
  
       
     






 

   


     
      
      
       




      



       

   

    
     

 
     
      





 هاردن وإيرفينج يقودان بروكلين لتخطي سبيرز 
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 فاتي يتعافى ببطئ 

 أخبار طيبة عن نيمار 
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» تجارة عمان« تطالب بالمعاملة بالمثل
بين الطرود البريدية والتجارة التقليدية 




   


  



    




    
  



 
  
  
   

   
    





السفير ا#ميركي بعّمان: ا#ردن أهم 
وجهات االستثمار بالمنطقة 


      


  




     
     
        


      



     
     

  

 

   »المواصفات والمقاييس« تشرح طريقة 
التالعب باسطوانات الغاز 
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 فولفو تصنع سيارات كهربائية فقط 
بحلول ٢٠٣٠ 

 اتفاقية تدريب بين »المستثمرين« و»الوطنية للتشغيل«  



    


    



   
 
   

  


    
    

 
     

    










 

    

    
     
    


     
  
    
    





   

   

    

  
    
    
    

    
    
    
    




  
  
   


  
    
     


    



   


    

   


     


     

    
    



   

 »تجارة عمان« تطالب بالمعاملة بالمثل 
بين الطرود البريدية والتجارة التقليدية 

 كندا تسجل انكماش: في ٢٠٢٠ هو ا7سوأ 
للناتج االقتصادي 
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 ٦ ماليين دينار التداول وتراجع المؤشر العام ٠٫٠٣٪ 






        


  
     



       
        


        
     





      

     





        
      
      
      




        
 

       





السفير ا&ميركي بعّمان: ا&ردن أهم وجهات 
االستثمار بالمنطقة



أورنج :مشروع »مساحة االبتكار« مخصص لتعزيز 
االقتصاد الرقمي



     

     
     
  

  
    



    


     

    
    

   

     
    
    
   


   

     
     


    
    
    

  

    

   
      
    

     
    

   
    
   
    

  





   
   



     
     
 
     



    
   
 




   


 



     

     


    


    

     







  
    
     
    
     



   
   
    

    




     
   
     
    
  
    





      


   


    

    
    

    



    

 


    
     




 بحث التحضيرات لّلجنة العليا ا&ردنية 
المصرية 

» أمنية« توقف العمل بشبكة الجيل
 Hالثاني قريب 

 تعليق الدوام باJدارة العامة للمدن 
الصناعية.. اليوم 
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»الطاقة  النيابية« تقر إلغاء قانون التصديق

على اتفاقية استكشاف البترول 

 ٣٥٫٤ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي% 

 جلسة تعريفية ببرامج التسويق
المتخصصة  الرقمية 

 ٤٠ مليار دوالر لدعم الطاقة النظيفة بأميركا 
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 المواصفات والمقاييس تشرح طريقة 
التالعب باسطوانات الغاز 

 هيئة االستثمار تشارك بالملتقى السنوي 
أوراسيا 




    
   

  

    
     

    
      
     






   
       
     

      

 
     

   
   



     
      





    
    




  

    
    
  
    
     
    
   


     
     
    
     


      
    

   


    
    
     







    
   
   
    





 تعليق دوام فروع ضمان جنوب عمان 
والعقبة وإربد ومراقبة الشركات 

 تراجع أرباح »هاليفكس إنيرجي 
اUميركية« بالربع اUخير لـ ٢٠٢٠ 

 فصل التيار الكهربائي عن مناطق
بإربد اليوم 
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 شركات ناشئة تحاول مواجهة فوضى حركة

السير بالقاهرة 

 � ارتفاع أسعار النفط و الذهب عالمي

 الشركات ا.وروبية تسبب ارتفاعا للحرارة
بواقع ٢٫٧ درجة 

 سامسونج تتصدر تصنيف الشركات .جهزة التلفاز 
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رئيس أرامكو: طلب مرتفع على النفط

في الصين وشرق آسيا

 تراجع أرباح أليانز ا.لمانية بنسبة ١٥٪ 
إلى ١٫٧ مليار يورو 

 خبراء: يمكن لـ »أوبك بلس« زيادة إنتاج 
النفط ٧٥٠ ألف برميل يوميا بنيسان 
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 بريطانيا تتوقع نمو اقتصادها ٤٪ في ٢٠٢١ 
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