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الصفدي: حماية المقدسات 
المهمة ا�سمى للوصي






 




رئيس الوزراء يصدر بالغين 

 







الملك: جهود مكثفة لوقف التصعيد ا#سرائيلي
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 الصفدي: ال سالم وال أمن دون 
تحرر القدس 




   
   


      
   
   
    


     


   
    
   



    
    
 




    

    


    



   


   

    

   
    

   
  


   






     
  



  

    


     

     




   



     
    

   





 الصفدي: حماية المقدسات المهمة ا�سمى للوصي 


      
  
    
    




     
 

    

  
    

    
     



    


     


 
     
     
     
   
      
    
    


      
    
    
    
    

     
     
     

      

     





    
   
     

     
    


      

     



   
    
   

       


    

    

     
    
  

       

      
    
    
 
   
    
     




     
      


   

      


 
     

      



     








 القاضي: ال يمكن التنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني 
 

     
    
     
    


      
      
    
    

  


    

    


     



     
     
      


    

 
    
   



  


   
     




     
    
 
     
    
    





    

 





    

 
      
    

    


















 






 الصفدي: ضرورة بلورة جهد دولي حقيقي لحماية الشعب الفلسطيني 
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 الملك: لن نغيّر موقفنا الداعم للفلسطينيين أبد� 



     
     

     


 
       
       
      

      
       


    
      


      
      
     
      
   



 
      



      
     

      


      

     
       


    
     
       


       
      
      
  











      

       








     


     
  





     

     
    


    


     


       
       
      
     
      



   









 العودات يدعو لوحدة الصف الفلسطيني 
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 السفير الفلسطيني يثمن الجهود ا�ردنية 
لوقف العدوان ا�سرائيلي 



 السفيرة النرويجية: ا�ردن شريك مهم 
لتعزيز االستقرار في الشرق ا�وسط 

 أجواء ربيعية اليوم وغدا 









  
  
   




   

 

   

    
   



   
  
   





  


  
   
  

    
    

  



  
  

  

 
   
   
  
  
    

    
   
  


  
  



   
     


  

    

   





 
   

  


 


   


  



  
  

 

  


  
 



   
   
   
   


   

  




  





   






  

 
   
   
   
   
  


   

  



   


 





   
  

    
   


   

   


  

  


   
   






   
   
  






  






   

  
   



   









 كنعان: ذكرى النكبة تعيد للذاكرة وحشية الجرائم الصهيونية 


     
   
    
    
     


    
    





   



     





   

     
   
    

    
     


    
    
  

    
     
    
    
    
 




    



    

    
  
  
   
   





   

   
   
   
    
   

     
   
    



    
   
    




    
    


    
  








     


    
    
    




    
     
     
    
   
    





    

   
    
    
   
   


    

     



   


     
   





 


    

   
    
  
    

 
     

   
    
    
   
    
   




 







  




 

  

  
  
  
 



 وقفات »نصرة فلسطين« تتواصل 
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 »توقف الزارة - ماعين الرتفاع 
العكورة« ينتهي قبل أواخر ٢٠٢٢ 

 ٤٥ منحة جزئية لدراسة الماجستير 
في الصحافة 








 
     

     
    





    

   


    
     


    


     
    


   
   
    





 »الوزراء« يؤجل أقساط صندوق الطالب ٣ أشهر 




 رئيس الوزراء يصدر بالغين بشأن استمرار العمل 
بتقليص ساعات الحظر الليلي وخدمات التوصيل 

 تكية أم علي توزع ٣٥,٥١٧ ألف طرد غذائي خالل رمضان 
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 ١٦ وفاة بـ»كورونا«.. و١٢٧٢ حالة شفاء 



 شاهد نيابة: تعبئة خزاَني مستشفى السلط بـ ١٧ طن أوكسجين 
قبل يومين من الحادثة 



 دعوات للوقاية من »كورونا« بفعاليات نصرة الفلسطينيين 
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تحذير أممي من أزمة »ال يمكن احتواؤها«


 ا�عالم.. ضحية التالعب ا�سرائيلي باالخبار 
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A h m a d  h @ y u  e d u  j o


        
          
       

         
       
 
       







          
 
      
        
      
       
       
      


       
      
       
       
     
       
         

     

 



    

 
   
        

      
 


  
       
      
  
         

 
       




        
       
        

      
        
       
      
      
      

       
        
  
         




        

        

         
         





       
      


        

        


 


         

         
       

        












       


       
        


         



        










        
       
        
      
        
      
        
       

       
        
        

 

       
      
       
      


 

        
      

   
 
  
       
  
  
              
        




        
        

       








          

     







       
   
 


    
      
         

       




        


        
   
       


        
       
    
     
 

        
        



     
      

       
       
      
      
       

      

     


   

     

      

  


    
      
       

     

      
      
   
    

      

     
      
      
      
      


  
     
      





M o h a m m a d  b a r a k a t  t @ y a h o o  c o m
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 E m a i l   s h a b a b  a l r a i  c o m
a l r a i a l s h a b a b i @ a l r a i  c o m
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 الشباب ا�ردني يَهُبّون لنُصرة القدس وا�قصى 
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   فتح باب المشاركة في »صيف الزرقاء المسرحي« 

» أفكار« تفتح ملف المثقف ومآالته 

 كتاب عن إعداد وتحرير ا+خبار والتقارير الصحفية 
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 بتعادل إيجابي.. شباب ا�ردن يعود إلى الصدارة 



     

     
     

  

     
     


    




     
     

     
     




  




   
     
    
    
      
    


     
    
      
     


    
    




 


    


     




     


    


  
    

    





     
    

 


    

     








   
    





   

    
    

  


     

    


    

    
   
    




 قطيشات: جاهزون الطالق بطوالت »طائرة ٢٠٢٢« 
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 منافسة كرة القدم ا�ردنية
.. مباريات في حب فلسطين 

 العبابنة مدرب; »لكرة« الطرة 
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 السلط جاهز لكأس االتحاد ا�سيوي لكرة القدم 
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 مالكو آرسنال يرفضون عرض دانيال 
إك لشراء النادي 

 فارق ضئيل يفصل السباحة ماكيون 
عن تحطيم رقم قياسي 

 بشيكتاش بطًال للدوري التركي بفارق 
اDهداف عن غلطة سراي 
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 ميلر يفوز تحت ا�مطار.. وكوارتارارو 
يستعيد الصدارة 













      
     


 
      


     




     



      
      


        



      
       


      



      


 
      
       



      
     
       

      



      





       





       





 ا�هلي وبلوزداد وكايزر تشيفس على مشارف نصف النهائي 




       

     
 



      


     
     
     

     



      





      
      
       


     
 


 
      
       
       


       

      






      


 
      
      


    
       


      

   
 
       









       
      




 



     


 


      




       

       
      


     
 
      







   





       
     







      










  

     



   







 المدرب شاف خلف- لكوهفيلدت 
في بريمن ا�لماني 

 نتائج مؤثرة في الدوري المصري 
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 ليبرون جيمس يحافظ على آمال ليكرز 
بالتأهل المباشر 
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 نابولي يضع يوفنتوس بموقف محرج في الدوري ا"يطالي 


    

     


      
      


      

      


     




      
    
        




        



        
      
       
  


 



      
        
      
  




   


      

       
 






      


    
     



        
      
       


   





  
      
    
      

    





      


      

    
      



     

        




     










 »ا6سيوي« يؤكد انسحاب كوريا الشمالية 
من تصفيات المونديال 

 ريال مدريد يفكر في إعادة مدربه ا=سبق 
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m a l a k a l t a l l @ g m a i l  c o m

 



بين الذكريات والحنين.. مساحة واسعة للحلم بتجديد ا�عالم ا�ردني 
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A b d e l h a d i 1 8 @ y a h o o  c o m
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   النائب أبو حسان يدعو لحل 
مشكالت القطاعات المتوقفة 



 ارتفاع الطلب على قطاعي المالبس 
والمطاعم خالل العيد 
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 سنقرط: االقتصاد متعطش للتسهيالت 
االئتمانية للتعافي من أضرار »الكورونا« 
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حجوزات فنادق العقبة ٩٢ بالمئة خالل العيد

 ا'ردن يشارك باليوم العالمي لالتصاالت 

   اطالق مشروع لتدريب وتوظيف الشباب ا'ردنيين 

   

    
    
    

   
    
    

 
    
     



  

 
      



    


   
     

   

  

   

 



   
   




    
   
    
    

  



      
    
   
    





   
    







     


 




    



   


   



   



   
    
    


    
    

   
   


   
  
     



    




    

    

    





    


   
     


     


     
     
    


    
   
     





   

     
 

     
    
     




     


   

     






 السياحة: إغالق منشأتين سياحيتين وإنذار 
ومخالفة ١٦ 

 الصندوق ا'ردني للريادة يستثمر١٥٠ ألف 
دوالر بـ »ترتيب« 

   تحرير ١٣٠ مخالفة بالبلقاء خالل شهر 
رمضان وعيد الفطر 
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 ٨٫٢ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٥٦٪ 




  



    
 


   
    
     

     





    
    
    

    




  
   
  
   
     
    



   


    






     
   
    
   
   
   
  

 

 
   
     
   
   
   
    
    
  
   

  

 ١٧٫١١ ألف دينار صافي ارباح االتصاالت الفلسطينية 


    
      





      




      
      

 












 




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

 


        

        


        


 
      

      
      
       
        
         
       
       
       

 
        




        
       
       


    

     
         
       
       

         


 
       
        
      
        
       
       

       

        
       
          
      









        
 
         

       
 
           
      
        





         
      
    "    
   
         

        


        
        

         
       
        
       
       
      
         
 
 

 
       

   
       
        
  
  
F
       

    


         
 
          

 



  




 
k h a r r o u b @ j p f  c o m  j o

 























       


  
        




       

      
         
  









    
   
       
        
        



        
          





        








     





        
        

         
       

        
      
       
        

 
      
        
       
        
       
      
       
      


"
        
      



        


     

       



      
      –   
       
        


         
    

        


       




R a j a t a l a b 5 @ g m a i l  c o m



       
 –      
  –    
–    –

       

  
         
       

      
        


       

       
       

         
      
–

        
        
         


        
       
–      
         
     
       

–
 –     

     
         

          
  

  
         







	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL6
	LOCAL7
	INTER8
	Op9
	Shabab12
	Art13
	Sport14
	Sport15
	Sport16
	Sport17
	Abwab16
	Abwab17
	BACK1
	COVER2
	ECON22
	ECON23
	Back2

