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آالف الفلسطينيين يتحدون االحتالل 
ويحيون ليلة القدر في ا�قصى




  
   
  






  

  


  

   
   
   

  

  
  







 فاعليات أردنية: صمت المجتمع الدولي »وصمة 
عار« على جبين ا-نسانية 




     


    



     
     

      


     
   







   
  
    
  















   

   
  



   
  


  
  


  

  


  




  
   












    

   
   
   

   

   





     

    
    
     
    
    
    







 
      
    
    
     
     


   
  
   
     

     







 ٢٩ وفاة بكورونا.. و»االيجابية« ٩٥ر٥٪ 



     
    
    


   
     

    
     
    
  
     
     





    
   


    
     
     
   











الملك وولي العهد يحييان ليلة القدر
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 فاعليات أردنية: صمت المجتمع الدولي »وصمة عار« على جبين ا�نسانية 




      
     

    





       






      

    



       
    

     


       
    







     


    
 


       

     


        

 
     
     
    



      
     

       


       
      
     
       
      
       
     








     





      
      
   

      
      
     




     

       

     
   


     
     
     
      

      
      
 
    
      



    

     
      
     

    
   
     
 






       
      
      
      
       





   

     
   




     
    
      




      












   


      


     


      





      




     
     
   







     
      


 


       


      

     
    





       



      
     
      




     
  



      
 

     
      



     
 
      
    




       


      
       




    
      
   
      



      
    
      
    
      





     



     




      







     
      



     

      
     


       
      

      


       
       
       
 


      

      

      
     
      


     
      


      






     




      
      



      
        

     
      










      
     


      
      
    


     
      




     

      



      
     
     
     







      
       
      
     

    
     


 –
       
   

 




      

      


 

      



     
      
      








     







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

 االحتالل ا�سرائيلي يمتهن التزوير لسرقة ملكية حي الشيخ جراح 


       
       
    
  



        
     
     
     
      




     

     

     
       

  




     
      


      





     






      




     



   
     
       


      

     

     
      
 

     
      
      



    



     



      

    




    

     

      



       
     
    
     

    
    



      
       

    
      






       


      
      
 
    
     





      









      

        



     


 




     

      

     





     

   



      

      


   
       










      
 
      

    
     



      
      
   
     
       





      
      





   



  

     
      
 
     





       




    
      
      
      




    
      

     






    








      

     
     

    
    

  


   



     
    
     
     

  
     



    
    


     


      
    
    




    
     



    
      




 وزيرا خارجية االردن وفلسطين: القدس خط أحمر 

الملك وولي العهد يحييان 
ليلة القدربمسجد الهاشمية 
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 رئيس مجلس ا�عيان يقود حوارا جّديا 
�حداث فرق في ا�صالح السياسي 

 العودات ينعى النائب ا�سبق 
أحمد آل خطاب 



   













    





   
    
   






 ضمن المبادرات الملكية.. تسليم ١٩ مسكن1 �سر 
عفيفة في الكرك 
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 ٢٩ وفاة بـ »كورونا«.. والفحوصات االيجابية ٩٥ر٥ ٪ 



 الطراونة: ٦٥٪ من ا#طباء تلقوا اللقاح 

 البترا.. اقبال على لقاحات كورونا وسط آمال 
بعودة السياحة 




     




       
      

     
      


  



      

      

       


    
       

       
   


        
      
       
       
 
        
      
       
      


      



 
     
      
      
      






     


    
      
 



$
 

    
 


    
   

      
     
–    





     

       
     

 


    
   

     


  
      






      

      
      

   
    

    


    
      
     


    

    
      
     
     
   

    
       
      
  
    

     
   
     
  



     



    


   
     





     
      
       
     

      


    
     
  
     

 
     
    
     






      
     
      



    
      

   














      














       

         

      
       

       

     






 
       

     
      
       


   





       
        
       
       


        
    
        
        




      
––
––
  –    – 
   –    – 

–





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




     
  
    
    


   




   
    


    

    
     

   



 

 






  
     
    
    

   
 

   
    
      


     

    


    
    
       
    



    


    
    



    
     


    


     
     

    
    
      


    


     
 

     




     
     
     


    



     

    
    

  


    


     
     
    
    
     
    



    
      
     



     



    
    



    
     

  


     
   

    
    




  
     


     
   
    
    
    
    





 افتتاح أطول نفق في المملكة ضمن 
حزم الباص السريع 

 الهندي: تطعيم ١٦٧٢موظفا بالقطاع 
الفندقي في عمان 
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 عربيات: مؤشرات قوية لعودة الحركة 
السياحية إلى المملكة 

 الحظر الليلي.. تكبيل للسياحة الداخلية وإضعاف 
للرحالت خالل العيد 



 السفير الجورجي: نبحث إقامة مركز ثقافي جورجي بالمغطس 
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 »التربية« تعلن موعد االختبارات النهائية 
للعام الدراسي الحالي 


    

       


     


      
      

     
     
     






 الزعبي: خطة شاملة لتطوير كلية عجلون 

 توقيف ضابط وأفراد لتجاوزهم 
ومخالفتهم القانون 
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 تقرير مالي لـ»ا9طباء«: مخالفات قديمة.. 
وقروض غير مسددة منذ ٣٠ عام> 
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 الحنيطي يزور مستشفيي ا9مير راشد بن الحسن 
والملك طالل 
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٤ آالف وفاة بكورونا في الهند.. وباكستان تشدد قيودها



جرح مئات الفلسطينيين خالل اقتحامات االحتالل 
ل5قصى والقدس الشرقية
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 جالل برجس: العزلة ا�جبارية فرصة لالقتراب من الذات 

 ندوة تعاين »معجم مفاتيح التراث« لمحمد عبيد ا� 
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 الجزيرة يزعج البقعة في دوري المحترفين.. ومباراتان الليلة 


      

    


     
    
      
     

      


     
     







      



     
     
     
     
      
     






     


     




  


      


      


    
     


     
   
     


     



      

     
 





     

      
    

 
     
     
 
         






    
     

  

 تصفية لمنتخبات الطاولة قبل المشاركة 
في البطولة العربية 



 








    



        
     


    


      
   
   

     


     

    



     
       









       



       

       


       
       









    
       


      
        



        
       


       











    


   
   


    

    

   
    








    



   

    












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



     
    

   


     


    



  
    





   

   





    
    







 
   



    

  


    
     

    
    



 
     
   
    






    
    


    



  




     
 
    



    
    
    




  

    
    


    
   






 النائب الظهراوي رئيس	 فخري	 لـ »العربي« 
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 الخاليلة: إعادة زراعة ملعب البترا بالعشب الطبيعي 



 »الكيك بوكسينج« تنتظر قرار التصويت 
4دراجها ضمن ا0ولمبياد 


 اصابة بليغة للهداف بشار فتح ا5 
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 بشارات ثالث� في بطولة هولندا الدولية 
لفروسية القفز 



     

      
     



      



    
    
    
     
      


    






 منتخب الجودو ينهي مشاركته في بطولة 
جراند سالم 

 لقاح كورونا.. شرط لكافة العاملين 
في رالي ا3ردن الدولي 
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 حسم اللقب ا8ماراتي يتأجل.. السد والعربي
 في نصف نهائي كأس أمير قطر 
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 فوز صعب لـ فيالدلفيا.. وليكرز يعاني أكثر 


     
      
      
      
 


      
      
        



 



     
      
      
      


       


 



 
   




      
   
     



      

       
      
      



      
      
      





     
      




        


       




      
  



       
      
 



    
   






  






      
     

     
       


 
       


      
      


       

    
 
      
      
    


       
      
      






 ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس يرفضون االستسالم 
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 موراي يتطلع للدفاع عن لقبه 
في ا6لعاب ا6ولمبية 

 راموس يغيب عن ريال مدريد ل8صابة 
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 ١٫٥٥ مليون اشتراك بالدفع الالحق 
ـ٢٠٢٠  بالخليوي في الربع ا�خير ل









   
 
   
 
    
     
    

    




  

   
 


    
   
   
 
    


   

    
   











    
    





  
    
  



» ا�لبسة« تعّول على وقفة العيد 
لتعويض الموسم 
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 صناعة عمان تبحث تعزيز العالقات 
االقتصادية مع أنغوال 




     

     
    


     
    
   
    
    
   




















    
    





     
     



     












          
        
       


        




        
       
         
        













      



       


















        



       
         








        

  


       



       















       


        
         


      












 وزيرا السياحة والعمل يبحثان مع 
تجارة عمان تحديات السياحة 
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 لقاء يبحث وسائل دعم السياحة  من تداعيات »كورونا«

» الطاقة« تدعو الى ترشيد االستهالك وتجنب الهدر 

 زين تعيد تأهيل مركز صحي ا0ميرة بسمة 


 
        
   
       
        


       
        
        



      
       




         
        
      
      
         



       
       
       
       

       
 

    
         



        
   

      



       











       
        
      


       


       
        


        



 
     






 حركة تجارية متواضعة بأسواق السلط 
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 ارتفاع أسعار الذهب ٨٠ قرشا 
بالسوق المحلية 

 الصين: تمديد ا!عانات المالية 
للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر 

 فرنسا تسعى !عادة هيكلة ديون 
الشركات الصغيرة  
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 صناعة عمان تبحث تعزيز العالقات االقتصادية مع أنغوال 

 تراجع معدل البطالة في سويسرا إلى ٣٫١٪ في نيسان 

 ١٤٫٣ مليار يورو فائض الميزان التجاري اDلماني 
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 بهجة العيد تسمو على تداعيات كورونا 


     



  
       
       
  




        

       

       



      
       

      



       
     

     
       


    








 
      
     


     
 

      





 
       


       
       

     
      




      
       

        

      
      


     
    
    



زكاتكم حياتي... تأدية ركن وإنقاذ حياة
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 بروتين سحري داخل المعدة كلمة السر
فى عالج مرض السمنة 
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فضائل ليلة القدر

كمثل العنكبوت اتخذت َبيًتا
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   حدث في 
مثل هذا 
اليوم 







ما هو 
مقدار 
زكاة 
الفطر؟
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 هجوم إلكتروني يوقف أكبر نظام 
'نابيب الوقود في أميركا 
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