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وأد الفتنة في مهدها




ا�ردنيون: الملك خط أحمر 







































































     

       
     




      
       
     


      




         
        

       



 
        


      


      



        



        
      
      
   
       
         
       


      







قيادات عربية ودولية: 
نقف بجانب ا�ردن 
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 رؤساء السلطات الدستورية: نقف مع الملك عبدا� الثاني 
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 الحكومة توضح حيثيات التحركات والنشاطات التي استهدفت زعزعة أمن ا�ردن 
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 سياسيون: استقرار ا�ردن وأمنه خط أحمر.. والجهات ا�منية 
أظهرت تماسك الدولة 
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» التعايش الديني« يؤكد االلتفاف 
حول العرش وصاحب العرش 

 

        
           

  
 


             
 
         
          
         


 
  
    






 البترا: مع الملك ماضون 



         






         


       




 
           


 
 

            



           




        




          



   جرش: ا*ردن سيبقى عصيا منيعا 
في وجهة العابثين 



         





      














      




 أحزاب تؤيد ا>جراءات المتخذة لحفظ أمن المملكة 
واستقرارها 

 الطفيلة: أمن الوطن فوق أي اعتبار وال أحد فوق 
القانون 

   العقبة.. مع الوطن والملك لمواجهة التحديات 

   الزرقاء: أمن ا*ردن واستقراره خط أحمر 

 



     
    
   



    
     
    

     
     

    


     

    

 
       
      






      



      
      


   
   


     

 
    

      
      
     
     
     
    

 



     
     








    

 
     


      
    
  
     
      

     
    






  
     

     
      

     



  
       
     





     
      

     

   
     


    










     

 


     
   
    





     
     
       
     





      



     
   
     



   

 
      

   














      
      
      



      

    





     

     


    
      
       



     

      




  
      
     


    
      
     


     



     



     




       
     
     

     





     

    


      










      



       
    

     





     
     



     



    
     


     




     

 
     
      

   




   
      
      
   






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

 العودات يبحث العالقات الثنائية مع رومانيا 






     

 
     

  


      
     
      


     
      
    

      
    

    
      

     
      
     



     


      


      




 


     
 

  



 الصفدي ونظيره الروماني يبحثان العالقات الثنائية 
 

 
     
     




 

     


     


 




      
  





    



      

      
      
      


     
     

 

       


    



 
  
       



       
     
      

      
 
     
     
 

 
     
      
      




     




      
     
       
    
     
      


      
      
    
      


       

      
      





 أوريسكو: ا,ردن شريك مميز وموثوق بالمنطقة 
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   العودات يترأس اجتماع� لمناقشة »قانون العمل« 

» إدارية النواب« تبحث تعيين مبتعثي 
»الطاقة الذرية« 


 المفلح: جاهزون لتنفيذ قرارات ا(جراءات 

التخفيفية والتحفيزية 

   فصل الكهرباء بمناطق بمحافظات الشمال اليوم 
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 الحنيفات: خطة لالنتقال بالقطاع الزراعي إلى االنتاج 


   الزراعة: اللحوم السودانية ستتوافر قبل رمضان 

 


     



  
     

     

   
   







    
    



    








   
      
    

   
     


    

     


 


    
    


    
  
    
    
    
    











     

    
     








    

   





     
   
    





    

 


      
     
 


   

    







» الزراعة« و»النقل«.. لتسريع شحن
الصادرات الزراعية 
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   مربو المواشي بمؤاب يطالبون بعيادة بيطرية 
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$

مهيدات:  لم تصل للمملكة أي جرعة غير مطابقة للمواصفات 
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 تفويض مديري مناطق ا$مانة توقيع المعامالت 
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» الضمان« تتحمل ُكلف عالج مصابي كورونا 
للعاملين بالمستشفيات والمختبرات 

 

     

      

      




      
      
    

      

  

      
     




      

       
        



 
      

   



 »الوطنية للدواجن« تختتم حملة التبرعات لدعم مرضى السرطان 
 

      
     
       


  
       





    

 
        
       

 
      


       
      
      
      
 

» الغذاء والدواء« تتلف ٨ أطنان مخلالت 
بإربد 
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 الهواري: منحنى إصابات »كورونا« يتراجع وإجراءات الحظر ستشهد تغيير	 في النهج 
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 عجلون تبحث تكثيف جهود مجابهة كورونا 



 توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز النظام الصحي 
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 طالب: خيار ناجح/راسب يمنعنا من حق 
احتساب عالماتنا 

 »ا&عالم« يستقبل طلبات االلتحاق 
بالماجستير  إلكترونيا 

 بصيرا: فريق طالبي يفوز 
بأولمبياد  »ا&نجليزية« 
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 قبيالت: ١٣٧ ألف طالب وطالبة انتقلوا 
من المدارس الخاصة إلى الحكومية 





   

      

  


     
      
     

      



     




     
    
   


     




     
     
     


     
      




    



   
     
    
     

    




    
    
      

  
      
   



    
      
     

  



    





   





   


    
    
   
    



 التعليم العالي: ترتيبات التدريب العملي المكثف 
لطلبة المرحلة السريرية وضعت بطلب الجامعات 



    
     
    
   
    
    
  



     
   
    



    



     


  

     


    





     



 

    




 انطالق بطولة مئوية الدولة اKردنية للشطرنج 


    
    






   

     
     
      
    
    

 
    
 

    

   
    


   

     
     

    
    
   

     
   
    
     
    
    




     
    

  
     


   

    
    










      



     
      

 

     
    
     
       
    


 

    
   
    



     


    
        
     
     
    
   

   


      
   
    
   
   
     

    

  


    
    
 
  
     

     
     
    
    


  
   

 

    





 أهالي البترا يطالبون بتوفير فرص تشغيلية 
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العالم: مكانة الملك مقدرة وعالية



قادة: نقف بجانب ا�ردن
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o d e h a  o d e h a @ y a h o o  c o m
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f a w a z y a n @ h o t m a i l  c o  u k
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 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

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

   شباب: استقرار الوطن وأمنه الغاية ا�ولى 
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   مثقفون وأكاديميون: المجدُ ل�ردن.. آمن� مطمئن� بعيد
 عن القالقل 
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 بدعم وثقة القائد.. مستقبل الوطن يبنيه شبابه 
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 »أندية الشمال« تستقر على قوائمها من المحليين 
تأهب" لدوري المحترفين 



 »ا*خضر« يكسب 
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 وزارة التربية تقيم مسابقة شطرنج 
بمناسبة مئوية الدولة 
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 منتخب كرة السلة في طريقه الستئناف التدريبات 
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 محاور متعددة لبرامج شبابية في الجنوب 


      
     


      
      
    
     
     
   


 
       


       
      




      
    



       





      


      


      



     



        




      









      
      
      
     


   

     

 
     
    

      


      
      





 »ا-سيوي« يرشح مبخوت للمنافسة 
على لقبين 

 مستقبل بيرلو مع اليوفي مهدد 
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 يوتا جاز يواصل انتصاراته في دوري كرة السلة االميركي 





 ريال مدريد يخطط لصفقات مدوية 
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 نيمار يوقف مفاوضاته مع سان جيرمان
.. هاالند يضع شروطه 

 سيراميكا يعمق جراح ا$سماعيلي في الدوري 
المصري 



    

     
    
    




  
     
    



    
     
     

 

    
    

 
    
  

    
     

 

    
   
     
     
     



 



 
     
    


 

    
    



    
    
   

  


    
   
   
    
    

  
     
     

    
    


     

  
      
    





 

 
    



      
   

    

    


    



   



   

  
   

     
     

 
    

     






   


     





 السباحة اليابانية إيكي تتأهل ل,ولمبياد 

 الزمالك يقرر إيقاف عاشور
.. ويحوله إلى فريق الشباب 

 نهائي »الرابطة ا$نجليزية« 
بحضور جماهيري 

 سولشاير يستبعد تعاقد يونايتد مع أجويرو 




 
 
 

    

       
     
     


    
      

  

    


 
    

     

    

     

  
     
     
    






       


  
     
  


      

     




       
       



  

  
       
    

 
     

    
   

     
    
 
     










     
    
       

      
     
     


      
    

     
    

    
      


 
     

       

 

     

       

 
    


  
    
     
       
    

  





 بايرن ميونيخ يقترب من حسم لقب الدوري اCلماني 
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 سوسييداد يتوج باللقب.. ومدرب بيلباو محبط 
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 أرتيتا: لويز سيغيب لعدة أسابيع ل�صابة 

 فرنسا تبحث إمكانية تأجيل »تنسية« 
روالن جاروس 

 رقم قياسي عالمي للكينية تشيبنجيتيتش 
في سباق نصف الماراتون 



      
     
      


 
   

     



     
    
      




   
      
     


 
 





      



 





    
 
     

    
    
      

    
      

       
  
       

    

 
       
         
   

  



    

     


      


      
      



    










   
     
      
     




     









 برشلونة يستضيف بلد الوليد بهدف وصافة »الليجا« 
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 اقتصاديون: أجهزتنا ا�منية تترجم شعار ا�ردن واحة لالستثمار 
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  »االقتصاد النيابية« تبحث خطة الحكومة 
لمواجهة آثار ا,غالقات

   نقيب المحروقات: خسائر القطاع تجاوزت  ١١٠ 
ماليين دينار منذ بدء الجائحة 
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 اقتصاديون: أجهزتنا ا�منية تترجم دائم
 شعار ا�ردن
واحة لالستثمار وا�من وا�مان 
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 ٦ر٦٥٪ انخفاض أرباح الشركات 
المدرجة في البورصة لعام ٢٠٢٠ 




  
  
    
   
    
  


  

   
   
    
   





     
   
  

  



  
   
    
  

 
   
   
  
   
   
    
   

   
   
    
  

  
 
  
   
   
 
    

  

    


   
  
   


   
  



  


  
 


    
   
   


  

  
  
 

  
  
    

  



     



  
      



 
  
       


      
    

     




    
   
     


      





     







      
    

    
    





      
     
     





 ٥٫٩ مليون دينار حجم التداول في البورصة 

 ارتفاع مؤشر بورصة عمان ١٫٢٣٪
خالل ا:سبوع الماضي 
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» التكسي ا8صفر« يثمن السماح له 
بتقديم خدمات التوصيل 

» االقتصادي واالجتماعي«
يتابع إعداد دراسة حول

القطاع السياحي 

 ٩٠٫٧ مليون دوالر صادرات إربد 
آذار الماضي 
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 وزير النقل: أزمة قناة السويس لم تؤثر على حركة 
البضائع الواردة للمملكة 
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 فرنسا تخفض تقديراتها لنمو اقتصادها
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