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انخفاض كبير بالمنحنى الوبائي 




    
    
   
   



   
    

    


    
    
  
   


   
    
  
    





»قانونية النواب«: شراء ا�صوات ليس فساد�



العوران: ارتفاع أسعار الدجاج يعود لالحتكار 




    

   


   
   





   
  
     




   

     

     




   

    




    


  

   







 
    

    

 

  

  
    


  



   


   


   
   

   

    



   



























٢٧ نصب4 تذكاري4 تخلد شهداء 
ا�جهزة ا�منية

سلطة العقبة: فتح المعابر يزيد الحركة 
السياحية ٣٥٪




       
  
     




 


   

  $    

  
      



   
       
     
     
     






     
  
     


   

      
     

     




      
     

     

     







 









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

 مشروع لتحديث شبكات مياه فقوع الكرك 
بـ ٨٢٣ ألف دوالر 

 إطالق الدورة الثانية من مسابقة تحدي 
الريادة المجتمعية 

 خطة مرورية لتخفيف االزدحامات 
في معان 
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 مكافحة جوية للجراد الصحراوي على مساحة 
٧ آالف دونم 

 بلدية إربد تدرس عروضG استثمارية Fنشاء سوق 
مركزي جديد 
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 »قانونية النواب« ترفض اعتبار شراء ا�صوات »فساد�« 
والمجلس يحسم ا�مر غد� 



 الشمالي: الحكومة حريصة على حماية حقوق العمال 
واستدامة فرص العمل 



    
   
    


  
   
    

  


     
    

 
    
    
     


     
    
      


    
    
    


 
     
    
    
    







    


   

    




   


    


  






   



  
    
     

    


     
    
      
      
   
 
  



      

      
     
     
 
 
   
    
      
    
      
    
     


   

     

   



   

    









    

    








    


   





    
   
      

   
 




   

 
    




     

  
    
    
     


    




    
   

   
    




    

   
 


     

    



   
   

  



   



   

   


    
   









       
       
       




       


       











       


        
      








   



         













        

 













        



       
       




        
 
        
       
    










 



        
  











  

    


   



   


    
   

  


  

    


   
    


   

 
  
    

    


    

      
     

    


    


   
    


    
    


   



    
  


   
     
   
    


   


    







    

   

    



 »شبكة النهضة«.. منصة لتحقيق 
التغيير بجهود النساء 
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 بلعاوي: ٥٠٪ لم يلتزموا بمواعيد تلقي اللقاح منذ بداية رمضان 
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 ٦١ وفاة و١٥٩٦ إصابة بـ »كورونا« 
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 ٢٧ نصب� تذكاري� تخلد شهداء ا�جهزة ا�منية 

 فاعليات شعبية ورسمية تواصل االحتفال بمئوية الدولة ويوم الَعَلمْ 
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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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R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m
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االحتالل يشن غارات جوية على غزة



بايدن يواجه غضبا غير مسبوق من حزبه
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   التسّوق ا�من في رمضان للوقاية من كورونا 


      



  

       
      

      





       
       
       

         


  
        
     
      
  
        
 






       

  

        
   
        



  
     

        
         





        
   
    
    
 

       
        

      
      
     
        
       

 
        
        

       





   قواعد تغذوية مفيدة خالل رمضان 
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  LDL cholesterol  

 



      

      
       

  




                         

         
      
    

    

      


        
         
       
        
        
        

        

  



   
       
         



      
   

       







       
        

        
       
   


       
      



       


    




 التكيف النفسي فـي رمضان خالل انتشار الوباء 
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وش  ان زمان.. حكايات رمضانية من زمن الفت�  عمَّ
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   طالب »الطفيلة التقنية« يطالبون ببرنامجي دكتوراه 
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   صندوق الملك يطلق مسابقة »تحدي الريادة« 
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 سحاب ومعان في دوري المحترفين اليوم 

 ا#ردن يستضيف بطولتين عربيتين لكرة الطاولة 



 منتخب التايكواندو يواجه نظيره التركي ودي).. الثالثاء 
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 إصابة كين تقلق توتنهام قبل النهائي 


      
 
       


       
  
     
   








        


     
    
     


       






      


  
       
      




      












 قطيشات: شعارنا ا$خّوة.. واالرتقاء باللياقة هدفنا 
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 قطر تسعى لتوفير لقاح كوفيد-١٩ للمشاركين 
في المونديال 
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 أتلتيكو مدريد تحت الضغط.. وإنتر ميالن يسعى لالقتراب من اللقب 
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 مشجعو »دوري ا1بطال« يشكّكون با*صالحات المرتقبة 
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   سنقرط: عوامل عديدة تشير الستمرار نمو 
التجارة ا�لكترونية لما بعد الكورونا 
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 ٢٤٪ نسبة ارتفاع مستوردات الدجاج 
خالل الربع ا-ول 
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   استيراد اللحوم السودانية سيؤدي
إلى انخفاض ا-سعار 

   ٢ر٣٦ دينار سعر غرام الذهب عيار ٢١ محلي;  
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بورصة الدجاج في ارتفاع والمواطن في متاهة




 ٣٥٫٨ مليون دينارأرباح بنك االردن الصافية لعام ٢٠٢٠ 



 ٣٠٫٣ مليون دينار صافي أرباح »كابيتال بنك« للعام ٢٠٢٠ 


     
   





   
     

   









     
     



    
    
      
     








     
    



     
     
     


     
    



     

     
  





   
     
     



     
    





    
   



   






 
     



 


   
  

   

      


     




     
      




    



    
    



    

     







    

    

      
   




     
     

     

    




   
     

      



     
    




     
  
      
     
     
    








     
     
     


    
 
    




   
    
      
    


    





   
   

     
   
    



    
     

    


    
     
    

    
     
     
   


 
      




    
     
   

    
    


    
     

  

     
    

 

    

   

     
    
 



 

     
     
     

     



    
   
    
    

    



     


     
      
      



     

      
   



     

       
      

    


      


 
     
 


     

 

     

    

 
  
      


 تجارة عمان: مبيعات رمضان الحالي 
ا>قل منذ ١٠ سنوات 

 »صفوة ا@سالمي« يعلن أسماء الرابحين 
بجوائز حساب توفير ا>طفال 

 استيراد اللحوم السودانية سيؤدي إلى 
انخفاض ا>سعار 
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المدن الصناعية رافعة للصناعة االردنية
بمئوية الدولة

 اتفاقية تعاون بين البنك العربي
وشركة الحوسبة الصحية 



    

  
    





  

   



    
    


   
   
    


     
    
   
   

    
    





    
     




    



   
    
    




     

   
   
    



     





    




    
   

   

    


    

     
    


    





   
     





    

   
     





    

   



     

    
  
     
   




     
    
     






   
   
    

     



   
  

   



     


   

    
    



    
    

    
    
    
    
     


     
    


    
    
    


     

    
   
    
     









 
    



 

     




   



 
   

   
    
 


  
  
   

    

   
     
  


  
     

    
 


   

   
   
     



    
    



  
     
 
    





  
  

 




   
      

  
      

  


  
      

 
 




 ١٧٧ مخالفة تموينية خالل ا)سبوع الماضي 

 أورنج تشارك باحتفاالت مئوية الدولة 

 ٢ر٣٦ دينار سعر غرام الذهب عيار
٢١ محليا 

 صندوق ا)مان وكارفور يختتمان حملة 
لدعم تعليم الشباب 
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 مفلح العدوان: الجمهور روحُ الفعاليات الثقافية والفنية 

   إطالق »تاريخ ا'ردن في عهد ا#مارة« للمؤرخة أبو الشعر 






       

     
       
      





 
       
      



    
       
     
      

  


      


       
       
    



        

 


      
      
      

 



 
     
       
  



       
      





        
  

   

      
       




        



       
       
      
      
  

 
 



          
        
 



     
       

       
        

       

       
      
      
      


         
 


  




       


      
      
      
         



        
           


       
       


 
      
     
      




      
 


       
       


       
     
       
      
    
     

   

 
 

      
       


     
  




     
     
      


      



        

  
        

      
    
  
 
     
    
       
      
      
 
       
 

   
     


       
     
       
      









 

      
     

    

    


  

 


      
      



         

    
      






    



    
     
     
    


     
        





      

     



     
      
     




    
      
 


    
      
     







» كتاب الزمن«.. المراوحة بين الخيالي والواقعي 
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عماد عبدالرحمن



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

جهاد الشرع

 


 االقتصاد السويسري يراهن على تراجع 
الفرنك الستعادة جزء من بريقه 

 تعاون أميركي ياباني بمجال أشباه الموصالت 
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