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الملك: أعتز برفاق السالح
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انطالق الحوارات حول التشريعات السياسية






   

   





   




   
   
   





 
    
   
   




   


    
     

    











     


      








































  

  





  




  
  
  
   

  







     

    
     







      



   
 




        

      
   






        
      

  
        
        

 
      
       


         
      
 
      




         
       


         
      
         
        
         


    

         
       
         
       








٣٠ وفاة و١٥٣٠ إصابة بكورونا 
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 الملكة رانيا تلتقي أصحاب مشاريع
مدرة للدخل 

 »ثقافة ا"عيان« تدعو لتشكيل مجلس 
أعلى للثقافة والفنون 
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 خزنة البترا واجهة أثرية ا"برز عالمي0.. فماذا يوجد داخلها؟ 







 الفايز: االردن مستهدف لمواقفه ا7قليمية 

 »االقتصادي واالجتماعي« يناقش أسباب العنف بالمجتمع 
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 الملك يطلع على دبابة »سينتارو« التي دخلت الخدمة حديثا 
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 »شؤون القدس«: جماعات الهيكل تّحرض 
على اقتحام ا4قصى في ٢٨ رمضان 
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 المسجد الحميدي بالكرك إرث اسالمي مُنذ ١٢٧عاما 


      
      

      

       
      


      
       



      



 
     
      

      


     
      


     




       
    


     
 
  


     



 »الخارجية النيابية« تدين انتهاكات 
سلطات االحتالل في القدس 

..و تؤكد حقوق  مصر المائية وعدم 
المساس بها 

 تكريم ضباط صف متقاعدين في الكرك 
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 صيقلي: لم يعد با�مكان إسكات البشر مع تطور التكنولوجيا 



     

 
      

    
     


 
     
     
  
     

    
   
     
  

    
     



      
     

  
     


     
    
     
 

 

  

    
     


 


     
     
   



 

     

    
    

     
    



  

 


     
   


 
     
   


    

     
    
     

    
    
     



 »مياه البادية الشمالية« تتعامل 
مع ٣٠ اعتداء مطلع العام 

 »أيتام المزار« الجنوبي ينفذ خطته 
الرمضانية ا�نسانية 

 مساعدات عينية 7هالي جريبا 
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 رئيس ا7ركان يشارك كتيبة الملك فيصل 
الثاني طعام ا�فطار 

 افتتاح خدمة الترخيص من مركبتك 
»درايف ثرو« 
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 بهجة زينة رمضان تبدد عتمة »كورونا« 
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 ا�ردنيون في حيرة.. »أي لقاح نختار؟« 
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 ٣٠ وفاة بـ»كورونا«.. و٣٢٠٩ حاالت شفاء 
 

       
        
    
      
       
      
     
      
      
        
         
        
         
        
        
       
           
         
        
      
        

     
       
       
         
        
        
         
      
       
        
         

    
    
   

       
          
       
         
        
       
      

  
         
       
       
          
        

       
    

 
        
       
      
          
       
      
      

  
         
      

     
       

    
     
        
        
     
      
      
        
        
     

    

» التعليم العالي« تنهي تطعيم موظفيها 

 »العناية بصحة ا�سرة« يحصد االعتمادية 
للمرة الثانية بتميز 



    

   
   
   

 
 
   
    





    
  


     
 




     


    
 
     

  
     


     




    

     



  



   

   

   

   




  




   
  



    


   


   

 
   
   
   

 
   

 





       
   
   


   





 مطالب بإضافة نوع اللقاح على الرسالة المرسلة �خذ جرعات كورونا 
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 حملة تطعيم المعلمين تبدأ وسط اقبال ملحوظ 
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 »ا(على للسكان«: ا(ردن لم يتراجع بالتصنيف العالمي لمعيار الصحة 
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المستشفيات الهندية تختنق بالمصابين



مخطط إسرائيلي #قامة ٣٩٢ وحدة استيطانية 
جديدة بالضفة
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   ما تأثير قرارات فك الحظر على الشباب؟ 
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   حوارية بـ»الزيتونة«: تأث#ر السوق المالي بكورونا 
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» اليرموك« تشارك بتقرير دولي لتتبع مسارات اللجوء السوري 
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 أحمد الخطيب: الجائحة قادتني إلى التأمّل ومراجعة الذات 

 إطالق مشروع »إعالم ٢١« للتربية ا)عالمية والمعلوماتية 

» انتفاضة امرأة«.. نصوص تحكي الذات وانفعاالتها 
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 ا�تحاد الدولي للكيك بوكسينج يختار أبو حصوة 
لمشروعه العالمي 

 منتخب التايكواندو يختتم معسكره في تركيا اليوم 

 أندية »الطائرة« تكشف رضاها عن خطة االتحاد 
البديلة للموسم 
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 »الحسين« يستعيد نغمة االنتصارات 
في دوري المحترفين 







      
      
     


  

  
 






   
      

  

      




      


     
     
     
      
  



 العبو »صقور ا=ردن« يتلقون لقاح 
كورونا اليوم 



      


    
    
       
     

    
   
     
     
  



  
    

    
      


    


    

    
     
    

     
    




 

   




     


      
     


   
     




 الخاليلة مدير@ عام? لمدينة 
الحسين للشباب 
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 خروج ا�ندية القطرية من »ا�بطال« 
يدق ناقوس الخطر 

   نهائي الدوري ا�وروبي بحضور جماهيري 




    

     
    




    


  
     

    



   
     

      
   
    
    




    




 

    







    


    
    
    
    
    



     
    

   

   



    
    
     
    
    
     
   






  
   
     
    
     
     

    













 



      


      
   


     




    

 



    



 
    
    

   

  
    
     
     

   






    
      

     
    
    



  



    

    
     

  

   
     
    

    
    

    
     
    


   


     
     

 
    

   


     


     


   

     

 



    



   
   









 التصفيات ا�فريقية للمونديال تتجه 
نحو التأجيل 

 مورينيو مدير3 فني1 لـ روما 

 السماح بـ ٢٦ العب1 لمنتخبات »كأس اوروبا« 
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 جائزة موناكو للفورموال واحد بحضور 
٧٥٠٠ متفرج 



     
     

      



       


     

      

    





     

      

     
     



       
      



      
       
     
   
     



     
      




     

  



  
      

      
 







 عين الريال على النهائي.. تشيلسي يطمح لالستفادة من التعادل 


 
    



    


       
 
     
     




     
   












 

  


     

      
    


   



  


 


     





 





 
   



    
     

    
     
      




    
  

   


  
    
     

 


  
 
 

    
 
 

  
 
 
    
  

  

     
       
 
  

    
  
     

        

     


     

   

   
      
    
 
 

 
  

 


     
   

    
     


        


   
     
      
      
      

   





 هنري يقر بتعاونه مع إيك 
لشراء آرسنال 
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 لتقوية جهاز المناعة في الجسم:
التوابل والبهارات مهمة �طعمة رمضان 
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 استئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية 
بين لبنان وإسرائيل 
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 مصادر: ا�ردن يمتلك فرصة كبيرة ليصبح 
مركز� إقليمي� للطاقة 
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 »تنظيم االتصاالت« تمنح ١٢ رخصة مشغل 
بريد خاص 



الصرايرة: ا�ردن يملك فرصة لمقايضة 
ديونه باستثمارات بيئية
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 انخفاض العجز التجاري للمملكة ١٦٫٥٪ العام الماضي 



الطباع: اتفاقية الشراكة مع بريطانيا تعزز 
االستثمارات المشتركة

 نقيب تجار ا6لبسة: حركة تسوق طفيفة يشهدها 
القطاع 

 برنامج أردني ضمن أفضل مشاريع الممارسات 
العالمية للتصدي للجائحة 
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 »تنظيم االتصاالت« تمنح ١٢ رخصة 
مشغل بريد خاص 

 ٢٢٫٧٪ انخفاض أسعار المنتجين الزراعيين 




      
       



   




     

    


      



      
    
     


 
       

   
     

 

     

   
    
    



     
      

      
     
     
      
  
  
      
      
     

      





    
     
      


       


     
   



       
    
      



       


    



     

    


     
       







    



     
 
 
   




     

   
 
    

    
    



    
   

    
   
   

      
      

 
   
    


    

    
    
      
    
    
      


    
     

   



 اQياتا: تكاليف فحص كورونا المرتفعة 
قد تعرقل انتعاش الطيران 

 »زين كاش« ُتتيح دفع التبّرعات والزكاة 
للمؤسسات الخيرية 

 توقعات بنمو االقتصاد ا6ميركي ٧٪ بأعلى 
معدل منذ الثمانينات 
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 ٨٫٤ مليون دينار التداول في البورصة بانخفاض ٠٫٩٢٪ 





  
        




         







       


      




     
     
     







       
       

      




        

      
      





الصرايرة: ا*ردن يملك فرصة لمقايضة ديونه 
باستثمارات بيئية

 »الطاقة النيابية« تبحث أنظمة الطاقة المتجددة وتراخيصها 



    

    




    
    
    

    
    


     

    
    


    
    



     
    
     

    





      
    
      
      

   
   
     




  

    
     
 



    
     
   
   



    
    
    
    







    
    
      



     
     

    
     


   
    






     
     

     
     
   


     



      
    
    
  
   




      
    
  




    
     
   


   
   


   

     
     
     
     
     
     
     
    
    
     
     




 

   


    

     
     


     
     



  


    
    





    



   
     
    



     
    

   

   

    



 
   


   
     
    
   
   





    

     
    


    

    


    
     







 
    


      






    

     
     




    
   


      
     



     




 اللوزي رئيس< لمجلس إدارة البنك ا*ردني 
الكويتي 

 ٥٤٫٥ مليون دوالر قيمة صادرات اربد 
نيسان الماضي 
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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

 


 ا�رجنتين تجمع ملياري دوالر
من ضريبة كورونا على ا�ثرياء 
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