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إرادة ملكية بتعديل حكومة الخصاونة 




















        



        
         

        
         

    
        
        
        

       




      


      






الخصاونة: العمل بروح الفريق الواحد











    

    
      
     
    
    







































   


  

  







  
  

  
  


  





     
 
  


      







      


     





   
      





     









 ٣٥ وفاة و٦٣٠٢ إصابة بـ»كورونا« 
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 الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء 





 الخصاونة: ثورة في االستثمار لخلق فرص عمل 
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   إرادة ملكية بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور الخصاونة 



 تعديل حكومة الخصاونة: خمسة وزراء جدد وخروج ٧ وإلغاء ٣ وزارات 
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 الخصاونة ينحاز للسياسة والتكنوقراط مع� في التعديل اول على حكومته 
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السير الذاتية للوزراء الجدد والذين تغيرت حقائبهم الوزارية
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 ا�ردن يشارك العالم االحتفال بـ»يوم المرأة« 
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   في يومهن العالمي.. النساء يقفن في الخطوط 
ا�مامية لمواجهة »كورونا« 



       

     


     



     

      


     
      


      
       
      



     





       



     
       
      




     



      
       


       
       
        





   


   
  
       
     
      



      
 




    
      

      
      
     

      


       


       
       



   »ديات« ضمن قائمة النساء القياديات 
في بورصات العالم 

   »أرض« تطلق ورقة موقف احتفاًء باليوم 
الدولي للمرأة 
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» المرصد العمالي« يحذر من انتشار ظاهرة 
»تأنيث الفقر« 



 تقرير: معدل البطالة بين ا"ناث ارتفع في ظل 
»كورونا« 






    
     

    
     



   
    
    

      






    

      

     


    
     
    
   

     


    
   



     

     

    



   
 




   

    

     


    
    



 


    
   






      


    
   
  







     


   

    

     



      


     


    

   
   






   
   





     
     


   



    
    

   
   







    



    
   









 
    
     
 
     
    




    
     
   


    




     
    
   
    


     
    
     
    

     






    
    
     
   


    

   

    
    




   

    

    
 
     
   

   



    
  

     
 
     
  
 
    




 

   
    

    
   


    
    

     
      
     
     
    





   
 

    


   
    

     


    
   

     
     
   

    

    

     
   


   


 

 مشاركة المرأة في القوى العاملة تبلغ ١٤٪ 

 »تمكين«: (٤٠٩) شكاوى عمالية من النساء 
في ٢٠٢٠ 

 عرض وثيقة تأسيس جمعية االتحاد النسائي 
اHردني عام ١٩٤٥ 
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 ٣٥ وفاة و٦٣٠٢ إصابة بـ»كورونا« 
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 دعوات لحماية المنظومة الصحية في المملكة 
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 توقيف عريس ووالده أسبوعا لمخالفتهما أوامر الدفاع 
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   مؤشرات على بدء تعافي قطاع »الهندسي االستشاري« 

   استياء حيال المماطلة بتنفيذ مشروع المزار -  مؤتة  -  العدنانية 

 »قانونية ا1عيان« تقر معدّل »االتّجار بالبشر«   



     


     


     

    



 
    




     

      


    




    
     
     
       
      
     








    

 




     

    
     

      
      



      
      
     

    




     

      




     

     



      

      
     









 

     
     

      
     

 
     


     
     






    
   


     



   »قرى ا1طفال«.. حملة لتشجيع دعم ا1يتام وفاقدي
السند ا1سري 
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   الحماسة تغلب تدابير الوقاية من كورونا
في آخر قدّاس للبابا 



منظمات حقوقية تواصل العمل مع الجنائية الدولية 
لتحقيق العدالة
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   الوباء يدفع التالميذ الفقراء في المكسيك إلى العصر الرقمي 

   محاكمة غير مسبوقة في أميركا بقضية قتل فلويد 
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o 
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S a i f a l r a w a s h d e h 0 @ g m a i l  c o m
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»الثقافة« تدعو للمشاركة في مسابقة الشعر وكلمات ا�غاني

أطروحة في جامعة هندية حول تجربة العدوان ا�بداعية

»أصدقاء ديمة« لسناء الشعالن.. أول رواية بلغة »برايل« للفتيان



     
 
     
      
     


     


      


      



     



   
      
      
 


    
    
      

 

     





  
      






       
     

       
      
    




        
      

     

       
 

      







      


  
    
      

     
      
 


  
  
      
       
      




       
      
  
    


   


     


     
       

        

  



 

     


      
     









      



    

 

    
     

  
     

     


    


      



     
     
   
      
     



   

      

     



      






      
     

      
      


     


     
    



      

   
       
    
      


  
 


    


     
    
      
   



     





     
     
       
      
 
     




     
      
      
      
      

 
   

      
 
 


 

        


      
     
        

    


       

       
      
 
       
    

     




 
     
       

       
       
     
     

     
      
 
      
      






     
    
      
       





       



      
       

    






  

     
        



      
      
      

      



     
      
       


        


        
      
     




      
     
     
     
















   
      

  
        
      
       
       

   
       
      
      

 
       

       

  
      
       
      






 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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لماذا يحجم الشباب عن المشاركة السياسية؟
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 دوري الناشئات لكرة القدم ينطلق الخميس 



 الصادق والزيود والطرايرة يضمنون 
برونزيات أوزانهم 
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 الغيابات تضرب الفيصلي أمام الوحدات 



     
      


      


     
       
      
     


      

      
      
         


     
    





     
       

  
      

        


   
      
     
      



     
      
     

   


    

  





     


 
 
    
     



     

     
     
      



      
      
      

  



      
      

  


 
      
      
      


 

       

      


   
      
  

  
       
    
      
    

 

   
        


     
         


      
      

    

 



 »الجودو« ينهي مشاركته في بطولة 
الجائزة الكبرى 

 اليمني الضبعان يلتحق 
بـ »كرة شباب العقبة« 
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 الشنيك ومرح في صدارة »تصنيفية الريشة« 
 


   
    

    

     
   


    
     

   
    

     

   
    

     
    
    

    
 
    

  
    
     
    

  

     
    
     
   

   
    

    

 
     
     


  



    

   
 
    
    

  

   






   
     
     
    


  


    
    
     
     

    
     
     
     
     

  


     
    
    

  
    

    


  

 

 مركز شباب العقبة يطلق برنامجه لتطوير 
المهارات ا+عالمية 



    



    

 
     

   
     
     
    
    
    
    

     

  
 

   
  

  
    






   





    
     





   

   

   
  



 الوسطى والشمالية في ختام 
»السلة العسكرية« اليوم 

 ورشة توعوية لـ »شابات عي« 

 بطولة المملكة للبراعم وا7شبال 
بالكراتيه ٢٠ الجاري 

 افتتاح دورة ا+نقاذ المائي في العقبة 
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 ورشة افتراضية لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة اليوم 
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 »دربي مدريد« ينتهي بالتعادل ويخدم البرشا.. سقوط آخر لليفربول
.. روما يتجاوز جنوى وميالن يعزز الوصافة 
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 ٣٢١ ألف شخص سجلوا للتطوع في مونديال قطر 

 اهتمام سعودي بشراء نادي إنتر 

 مدرب الزمالك يواجه شبح ا,قالة.. ا*هلي يتحرك 
لضم موليكا 
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 البدري يستدعي المحترفين لمعسكر 
المنتخب المصري 

 روبي فاولر ال يمانع بيع صالح 
إذا أراد الرحيل 
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 خطة يوفيتش تفشل في ألمانيا والريال يراقب 

 هاالند يتفوق على ميسي ورونالدو 
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 ديكو يرشح العب ليفركوزن لالنتقال إلى برشلونة 



      
    
     


       
     

  
      
      


  
 
     

   
       
  


   

     
     

   



     

   



      





   


     







     
    







 

       


 
      


    
   



 





 سان جيرمان يجدد اهتمامه بضم دي خيا 
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 العبون عادوا إلى الواجهة بعد التهميش  في الدوري ا�نجليزي
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  انخفاض الذهب ١٫١ دينار للغرام وعيار
٢١ يسجل ٣٤٫٧ دينار
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 »مالية النواب« تقر قانون تنظيم الموازنة 
والوحدات الحكومية 



  

      

    







      
      
     
      


      





 تجديد رخصة شركة سما لالتصاالت  

   ملتقى الخدمات اللوجستية يناقش التحديات 
ومستقبل التعليم والتدريب 
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»مالية النواب« تقر قانون تنظيم الموازنة
والوحدات الحكومية

 الطعاني أكثر شخصية مؤثرة بصناعة الطاقة 
الشمسية بالشرق االوسط 
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 تمديد القبول والتسجيل بمعاهد مؤسسة 
التدريب المهني حتى ٢٥ الحالي 

 فصل التيار الكهربائي عن مناطق 
بمحافظات الشمال اليوم 


 الجبور: نسعى لتقديم التسهيالت الالزمة 

للنهوض بقطاع االتصاالت 
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 ٧٫٤ مليون دينار وارتفاع المؤشر العام للبورصة ٠٫٤٩٪ 

 ارتفاع المؤشر العام ١٫٠١٪ خالل ا%سبوع الماضي 
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 إنخفاض الذهب ١٫١دينار للغرام وعيار ٢١ يسجل 

٣٤٫٧ دينار 

 ملتقى الخدمات اللوجستية يناقش التحديات 
ومستقبل التعليم والتدريب 

 النووي مصدر ١٠ بالمئة من الكهرباء في العالم لكنه 
يسبب انقساما 
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 المطالبة بتقليص ساعات الحظر الليلي 

 »أورنج«و»لومينوس« يخّرجان الدفعة اBولى 
من مختبر التصنيع المتنقل  

 »الضمان«: إعفاء المنشآت واBفراد 
المدينين من الفوائد والغرامات ٥٠٪  
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 إلى سيّدة آذار في اليوم العالمي للمرأة 
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 اضطراب الهوية التفككي.. ا�سباب وا�عراض 
والعالج 
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 هل يحتاج المتعافون من فيروس كورونا 
لجرعة لقاح واحدة فقط؟ 
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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






 مؤسس تويتر يطرح التغريدة ا!ولى للبيع  

 ضائقة !صحاب العقارات بأميركا 
وعجز للمستأجرين عن الدفع 
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