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الخصاونة يعرض تفاصيل »الفتنة« 


   







   



  
   


   


 



   
   
    


   
   


  




























توسيع »تمكين ٢« و»مساند ٣«


 

  
   



   

  

  

   




   

 


  
 
  
   
   
    

  

   





قادة دول: من حق ا*ردنيين 
الفخر بدولتهم
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 أول أيام رمضان المبارك.. اليوم 

 الخاليلة: المجالس العلمية الهاشمية قائمة 
في رمضان 


 منح تراخيص خيم رمضانية ضمن شروط محددة 

 ٌسلف لمشتركي »الضمان« االختياري  ٨٪ 
من مجموع ا?جور الخاضعة لالقتطاع 
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 رئيس الوزراء يصدر البالغ ٣٠  حول »مساند ٣«
و»تمكين اقتصادي ٢«
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تعليمات لـ»الداخلية« لحفظ ُحرمة رمضان 
 وصندوق الزكاة يسدد ديون ٨٠ غارمة 






   
   





    
    



    

   
    






    
    



   
    
    


  
   
    



     
  
    



   
 
    


   



 





    






   
    


   
   




    

   




   
    

    






     





    

    
    
   



     
    
   


   


    
    
   



     






    

     
    
   
    
  




     



    
    





    
   

    


   
     








 »الضمان«: ُسلفة تمكين اقتصادي ٢ للقطاع الخاص 
 U٣٥٠ دينار
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 الملك يتبادل التهاني مع قادة دول شقيقة بحلول رمضان 

 ٦٤٤٩ زائر( محلي% وأجنبي% للمواقع السياحية في يوم »المئوية« 
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» الخارجية« تٌدين الهجمات »الحوثية« تجاه السعودية 

 الملك يبحث مع مسؤول بريطاني الحرب 
على ا?رهاب 

الملك يتبادل التهاني مع ولي عهد أبو ظبي 
بمناسبة حلول شهر رمضان

 الجوازات: إصدار بدل فاقد الكترونيا في ١٥ سفارة 
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 كورونا.. ووصفات ادوية العشوائية 
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 السفير اميركي يتفقد حملة »تطعيم كورونا« 
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 ٨٢ وفاة بـ»كورونا«.. و١٢,٨ الفحوصات 
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   لقاح كورونا بين الضرورة الطبية وعدم االلتزام باولوية 
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 ا�ميرة ريم علي تؤكد ضرورة مواكبة 
التحول الرقمي 

 »التنمية«: ال قسائم غذائية قبل استالم رسائل نصية 

 ارتفاع على الحرارة.. اليوم 




    
       
       


    
     
     
      

     

  

   
     

      
   
      
      
      
     
      

 
    

 

    
     





  
      
     
 

 
      
      
     
   

      
      


      
     
      
      

    


     





    
    
     
     
      

  
     
     
     
    
     

 
     
    

   
    



   
 
  
      

     

     
     
     







     







     


      





 اتفاقيات لتوفير ١١٥٠ فرصة عمل بالقطاع الخاص 
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 »التربية« تحذر المدارس الخاصة من حجب 
المنصات عن الطلبة 
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مشتركة نيابية تقر معدل »المحاسبة«   











    
     




    
   
     
      

    




   
    



    

    
   

    




















    
   

   

    
      
 
   


 



    
  
   
   
     

 
    
   
   
    
    
    


   

     
    

    
      
    



     


   
   
    

   


    
     
     

 
    
     
    
    

    
   


 »وادي النوايسة«.. وعود دون نتائج باعادة تأهيل الطريق 
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 نجاح مسار التحول يتطلب تعددية سياسية والخروج 
من حالة الحزب الواحد 
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 ا3صالح ليس عمًال تجميلي, بل ضرورة وطنية أمام فجوة 
ثقة الشباب 
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   قادة دول شقيقة وأجنبية يهنئون الملك بـ»المئوية« 


       




 
   
     
       

       
       


      
      
       
       





      
       


 




       
     
      


         

   

        




     
        



         




     






       



       




      
       
   


   
      

     
        






   

      
        
    



     
         

       
      



       
       
         

      


      

 

        




       




       
        

   



      
    



    





    
      
      
       

       


       


       
         







        

       




         

        
        
       

       


      
        
      
     


     

        


       

       
    




        


       

       
     
        


       








      

        





» أوقاف القدس« يجدد العهد والوفاء للملك 

 سلطة البترا تحتفل بمئوية الدولة 

   ا5غوار.. حمالت لتوزيع العلم احتفاء بـ»المئوية« 
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 مئوية الدولة.. إنجازات متتالية ونهضة بمختلف القطاعات 
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 ا$مير مرعد: ضرورة شمولية قانون »ا$مانة« لحقوق ذوي ا�عاقة 

 »التعليم العالي«: ٣٩٠ طلب مشاركة في »هاكاثون المئوية« 
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الصندوق القومي اليهودي يصادق على قرار لشراء 
أراض بالضفة

   ايران تتهم اسرائيل بتخريب مصنع نووي
وتتوعد باالنتقام 
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 نسائم رمضان في مواجهة رياح الوباء 
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 مواد كيميائية في مستحضرات التجميل قد تزيد 
من خطر مرض مزمن ومؤلم يصيب النساء 
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 أبو زمع: نحترم الترشيحات ولكن ال مكان للمنطق أحيان� 
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 خسارة الكالسيكو تفتح النار لـ رحيل كومان 

 دوامة تغيير المدربين تؤثر سلب� على الدوري 
السعودي 
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 ا4ردن يستضيف بطولة آسيا لناشئي 
المصارعة 

 ا4ردنية فضة تقود الرفاع إلى لقب 
»سلة البحرين« 

 »السيدات« يتوفق على نظيره اللبناني 
مع اختتام بطولة ارمينيا 
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 سان جيرمان يسعى لتأكيد تفوقه.. وبايرن ميونيخ يرفع شعار 
ال ل"ستسالم 



      
      





      


 








     


      
      
      
      



    




     

      



       
      







 
      



  
 






    



      

     
       



      
  



     


       
     


     



       

      
       





       


 






       


     
  



       

      




     

      
      
  
      
       


    


 
       
     
     
 




 
       
        



  "    
       

      
         


      
      
        



   
      

       

  
      
 





       
 





 
     
      
         



 

    
     
       


        


 

     
        
  
 


 

       


      
 
       
   
       










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








      
    
  




       
       
  





       
       
    


       

      



      











      
    




      
    


 






   






      
       

     
      







     


      
 
   







      





       
      



 الدوري ا�سباني يشتعل.. »صراع ثالثي« على اللقب 

 إصابة ساكا تزيد معاناة آرسنال 



 الرجاء أول المتأهلين.. والتعادل يحسم »كالسيكو« تونس 
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 كولن يقيل مدربه 

 تورينو وإنسبروك تشاركان مدريد 
استضافة كأس ديفيس 
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 كليبرز يطارد وصافة الغربية.. وبوسطن يوقف سلسلة دنفر 
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 الموسم الدرامي الرمضاني: عودة أردنية قوية وحضور عربي متنوع 

 دعسة يُعاين »ا&كاذيب حول جائحة كورونا« 

 َمجَْمعْ اللغة العربية يناقش تركيب »هاكاثون« 
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