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الملك وأردوغان: وضع حد لالعتداءات ا	سرائيلية

غضب أردني.. 
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ا	قبال على لقاحات كورونا 
ازداد بعد منتصف رمضان






محمد بن زايد: ندعم  الوصاية الهاشمية 
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عين العامين للتحقيق بالفساد   »القضائي« يرفع عدد القضاة والمدَّ

 وقفة لطلبة طب الحتساب عالمة »ناجح راسب« 
في االختبارات النهائية 



ـ ٦ حزيران المقبل   االختبارات النهائية لطلبة الثانوية من ٢٣ أيارـ 
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 رسالة شفوية من الملك لولي عهد أبو ظبي 
تستعرض العالقات الثنائية والقضايا االقليمية 

 دودين: دعم الصحف الورقية أولوية حكومية 

 

    
   
    




    
    


   




    

    
    

     


 




     





  

    







    
     
     
     
     




     
     
     

     



 
    


   
     


    
 

    




     






   
     






 الملك وأردوغان: مواصلة التنسيق لوضع حد 
لالعتداءات ا8سرائيلية 

 الملك يتلقى اتصاًال هاتفي> من رئيس 
اAركان اAميركي 


 ا8فراج عن ٤٣٩ موقوف> إداري> 



   
    



  


     

   

 



 
    

 
      
 
 
      
     

   
      
 
     

 



       
   

        
      
      
      




     



   
 
     
      
  
    

 








     
      
    

   

   

 
     
      

    



 »الصحفيين«: اتفاقيتان 8نشاء مقر وناد للنقابة 
في الزرقاء 
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 وفد حكومي ونيابي يتفقد الواقع الصحي
بالبقعة والسلط 

 جمع ٩٠ ألف طن نفايات برمضان في العاصمة 

» معادلة الشهادات«: الدراسة في قبرص إلكتروني- الفصل الحالي 
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 ضبط ٣٨ متسوالً في المزار الجنوبي 



رئيس اAركان يوعز بتقديم أفضل 
الخدمات العالجية للمواطنين 
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 عيد ميالد اAميرة بسمة السبعون..اليوم 
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 غضب أردني يتصاعد إزاء اعتداءات القدس 
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نقابات مهنية وفاعليات رسمية وشعبية تؤكد وقوفها خلف الملك
في الدفاع عن فلسطين



     





       
        
       




      
        
       
      
         




       
       
       


      

       



      






      





       




      
      
        



       
       





       




       
      



        
   
       
      





 



  


       
      






        



       




      
      
 







        
        




      
       
 

        
        
       
        
       
       



     


      
         
      


     


       


      
       
      







        






        

      
     



      


        



 

   

     



      
       


       




      
       






       
     









       



 العايد يؤكد أهمية موقف االتحاد ا9وروبي في الضغط على إسرائيل 
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 ا�قبال على لقاحات كورونا ازداد بعد منتصف رمضان 
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مطالبات بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني 
ووقف العدوان االسرائيلي على ا�قصى



مئات ا/صابات بين المرابطين بعد اقتحام االحتالل ل)قصى 



    
    
  

   
     


      

    



     
     

       
  
   

     



  




     






  


      
     

 
       


    
    
      
     


    


       
    




     
    

    



  
    

    
      



    




     
    
      




      
      

 
   
     
 
     
     



     
      
      
     
     







 

     


    










     




    

 
     



 







      
     
     



    
   

      


     
     
       








     




     


      



       

     



      



      

     
  
   

     
     




       



     
     
     



        
      

    


   


     
     
      


      
     

      


      
      










    


    
     


     
        
       



       
    
        


       

       




      
      



       
        



      
      



      
  





      
       
       
       
       
        



































       


      
  
       




   

     






     
      





 




      
        
       



      
       

    





       


    
      







   








     

    

     




    
    






     



     

 

    


      
     

 

      



      


   
    





     
     
 


     

     















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

 ٦٫٦ مليون دينار التداول ا�جمالي بارتفاع ٠٫٣١٪ 








       




        


        
     








      
      




        







        
      

      



 ارتفاع الطلب على ا'لبسة بنسبة ٢٥ بالمئة 

 تجارة االردن: إقبال ضعيف على شراء مستلزمات ضيافة العيد 

 الطاقة: ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالمي; 

 شكاوى من ارتفاع أسعار المالبس في الطفيلة 
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 الوزني يدعو �نشاء صندوق استثماري وطني 

 ارتفاع معدل التضخم في الثلث ا'ول من 
العام ٣٥ر٠ بالمئة 

 البترا: ركود في ا'سواق عشية العيد 
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الدراما المحلية الرمضانية.. تنوع في المضامين والرؤى

١٧٢ ناشر" في »الشارقة القرائي للطفل«
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 العواملة: النسخة المقبلة لدوري البولينج 
ستكون أكثر احترافية 

 مدربون: دور ا"ندية محوري في »الطائرة ا"ردنية« 



    

    


   




    



    
    
     
    
    
    







 


 
 
    
   



   
    
   




    
   



   
    
    


   

    


    
   
   
   

     
   








    
    




    

      
    
   


    

    
   
    





   


    




     
   



     
    

    
     
   
    
    


    
    


 





     



     
    




    

    
     
    
      
    





     



    
     


     


    
   
    
      

 
     


   



   



    



   

 
    
    
    

 


 
  

  
    

    
     

  

    

     

 


 

   
 
     





  


   



    



    
    
    
   
    
    


     


     

     
   
     


     
    
     







  


 شباب ا"ردن يضمن البقاء 

في الصدارة وحيد0 

 »سباحة الزعانف« يكثف تحضيراته 
لبطولة العالم للناشئين 
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 تواصل االستعدادات لرالي ا
ردن الدولي 

 الصين تجنس ا
جانب لتعزيز حظوظها 
في بلوغ المونديال 



 الغموض سيد الموقف قبل شهر من انطالق النهائيات 
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 العبو اللجنة البارالمبية يتلقون 
لقاح كورونا 

 الهالل يضم مهاجم بورتو 

 إصابة إبراهيموفيتش في ركبته 
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 الصراع مستمر على لقب الليجا.. مانشستر سيتي ينتظر خدمة للحسم 
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h a s h e m  n a d i a @ 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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R s a a i e  m o h m e d @ g m a i l  c o m
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 موائد رمضان.. صور التكافل ا�جتماعي  في الغناء العربي 
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عماد عبدالرحمن

c e @ a l r a i . c o m
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