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السماح بأداء صالة الُجمعة سير�
على ا�قدام






   
   

  
  

 
  

   
 
   
     
  

   
 

    



  
 
    





رصد التهابات رئوية عند الشباب


    
    

    



     

   
    


  




     
     

 

   
   
 


    



الفايز: النقابات بيوت خبرة في مواجهة التحديات
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قضايا مالية بحق ٦٤ ألف امرأة


    


   
   



    



    
    



   


   





    
    

    
     
   



الملك يتفقد أسواق السالم في عمّان     



    

     

     
     



















 







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

 مكافحة المخدرات تكشف قضية كيدية 
بحق موظف في إحدى الجامعات 

 قطر تبدأ تنفيذ خطة استقطاب دفعة 
جديدة من المعلمين االردنيين 

» ا7مانة«.. إقرار إجراءات خدمية 



      






      





     
     
      
      
   

 



      


       

      
       
       
      


      

      


      

      
      







        
     
     
      
     




    
      




      


       

      
       
       
     





       
     


     
      




  


      




     
    

     



    




     




     





 الفايز: النقابات بيوت خبرة في مواجهة التحديات 


   
   

   
     

 
  
 




  
    

    


     






    
     


    
   
 

    
  




    
   


    
     




   



     


    
   
    
  

 

  


   




 

 
  






   



  
   
   
    


   
   



   
    

   



  



 »قانونية النواب« توضح بشأن جريمة شراء 
االصوات االنتخابية 
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 بطريرك القدس لالتين يهنئ
الملك بمئوية الدولة 


 السفير العراقي: ا�ردن

رئتنا ومتنفسنا 

» ا�شغال« تبحث تنفيذ كلية
الطب بـ»البلقاء« 

 ا�ردن وأوكرانيا.. ذكرى 
العالقات الدبلوماسية ٢٩ 




   



     
 

    

   



 
   

   


 

    
     

    
 
    

    
    
     
    

    
    





    
    

  



    
    

 
    

      
    
    





   
   

   
   
    




   
   
 
    


    

      


     


  



    
    
    

    



  


     

    





    
    

   
     

     
     




    

   
   
    



    
    

    
 
     
   

 
    

     


     
   
    





   

   
    
    

   

    
   
     
    
  






    




    


   


    






     
   
   





 السماح بأداء صالة الجمعة سيرA على االقدام 




 قضايا مالية بحق ٦٤ ألف سيدة.. و٣٧٪
من »الغارمات« مطالبات بألف دينار 



» التعليم العالي«.. اقرار تعديالت االعتماد البرامجي 
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 حزمة تمويل مشاريع زراعية بـ ٣٥ مليون دينار 

 ا'ردن يشارك العالم االحتفال بـ»يوم التراث« 

 دعم ايطالي لتمكين النساء في المملكة 

   »المياه«: الواقع المائي »حرج« خالل الصيف 

 

     
 
     
      
     



     
     


       
      
     
      


      
      
   
      



   
      





      







     



      
   










    



      
     
     

    


      
     
   
     

     



 
     

 

      
 



      

     









     
    



    
     
     


    
      
      
 

      


 



   
     
     


    
    

  
     

     

      
      
     
      





       
       



     
      
       
      


      




     
     


      


  
     




      
     
    



      
  
     

    



 
      

    


    
      






 كميات محدودة من الجراد في غور الصافي 
وجنوب الكرك.. و١٣ فريقB للمكافحة واالستكشاف 
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 ال نفوق بين اKبل في ا'ردن بسبب »التريبانوسوما« 
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 الحرارة أعلى من معدالتها بـ ١٣ درجة.. اليوم 
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 ٦٨ وفاة بـ»كورونا«.. و١٤٪ الفحوصات ا�يجابية 
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 حمالت نظافة وبرامج للوعظ وا�رشاد 
في مساجد  الطفيلة



 
     

    



 
    
      


    
    


    



     

    



     
 

     
   
   
      

     
    



 

 تلقي اللقاح ال يعني التخلي عن الكمامة والتباعد 
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مشروع قانون لتنظيم البؤر االستيطانية بالضفة الغربية

     
        
        
      
       


        
       
  

         
  

       
      

    
       
        


     
         

        



 


      
         

 
         
         
         

 

        
          
          





         

         
        
          
        


         
         
       

      

     
        

  
         
       


         
         

  
        
        
         

        

        
         

  
         

         
        















 







بيروت نموذج عن لبنان الغارق في العجز

  
        
    






            



         
         






         


         

          


         
   


   
        







          


         



         

 
       






       









          
     

  


 
        

       





        

           








         
      
         




        















 



 
 
 













      



        
      
         

      
        
        


       

 


        

       



        
     

       
         


        
      


      




        
   
       
       
        

        
       
     
       









 




   



        
      


 

       

 



 

     
      

 
       

       
 
        





       



       
       
       
 



   





         








 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
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 أكاديميون يطلقون »إيد بإيد نتحدّى كورونا« 

   »سنبلة« تضيف بصمات ريادية للمعلمات 
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 برامج توعوية لـ شباب وشابات الجنوب 
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 الوحدات.. الضغط يولد ا�نفجار 
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 أندية الثانية تطالب اتحاد الكرة 
بتعديل نظام قيد الالعبين 

 عرفة وعقل ضمن حكام 
كأس االتحاد ا8سيوي 

 »شابات الكرة« يستأنف تدريباته 
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 تشيلسي يعبر السيتي لـ نهائي كأس االتحاد 



      
      



       
      


       

       
        



      
        
      
       



     
       


      
      


 
       
   


  
       
      




      
       
     
     
      


          
      
      
      
     

     


     



  
    




       




       
      
       


      
      
       





 برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا الـ ٣١ 


       
       
     

  
   
     


      






      
       
      





 
     

      
      


      
       

 
      
    



  



  
       


 
      

      




      





 



      

       
 


     







 
     





    

 
       
      



       








 غزل المحلة يفرض التعادل على بيراميدز 
في الدوري المصري 

 مدرب نيوكاسل يأمل بإستمرار ويلوك 
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 ليكرز يستفيد من غياب ميتشل ويفوز على يوتا جاز 


       
       
      

       








       
      
      



      

       

       

      


      
    
      
 

 

        
       

      


      

       

     
       







       
      






       



       
       
       



       
      




       




 البت في إصالحات دوري ا#بطال والمدن المضيفة 
لكأس أوروبا اليوم 



      

    
      

      

 
      
  
       

      


 
      
     




      
      

     
    


 
      


   
   
       


     



 

    
     


      
 
        


  

     




     


  






      
       



    
      




     

   
   

 
      
       

     
   


   
     
       


      

       
  

      
    
     



        
     
     
     




     

   
     
    

   
      



   
      

       


 








 بايرن ميونيخ مستاء من قرار فليك 
باالعالن عن رحيله 
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 ارتفاع الطلب على القطايف بنسبة ٦٠ بالمئة 
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 حالة البالد (٢٠٢٠) يشخص الواقع 
االستثماري وتحدياته 



    
     



       
 

      

    
 
 
     

       


     





 الطاقة: معادن وطنية كثيرة ما زالت بحاجة 
الى إستكشاف 

»   الزراعة« تنفي اهداء السودان لحوم? 
مبردة لDردن 
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 الطاقة: معادن وطنية كثيرة ما زالت 

بحاجة الى إستكشاف 

» االقتصادي واالجتماعي« يشيد 
با/جراءات الحكومية المحفزة لالقتصاد 

» أورانج« تطلق نسختها الخامسة
من جائزة مشاريع التنمية 

 التمور ا@ردنية: مزارع التمور تعمل 
بمستوى عال من االحتراف 
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 حالة البالد (٢٠٢٠) يشخص الواقع االستثماري وتحدياته 




 حركة تسوق نشطة وسط مطالب بعدم رفع ا@سعار في عجلون 

» االستراتيجيات«: ارتفاع المؤشر لثقة المستثمر لـ ٦ر١٤٤ نقطة 

» الضمان« تبدأ باستقبال طلبات االستفادة من الحزمة الجديدة 
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 تراجع المؤشر العام ١٫٠٢٪ خالل تعامالت 
االسبوع الماضي 
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 ٦٫٤ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٠٦٪ 
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 سوق السيارات بالصين يتعافى والنمو المتوقع ٦٪ 
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