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الخصاونة: ندرس عدة خيارات

















انتخابات مجالس ثالث نقابات تبدأ مطلع تموز
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(١٠٥٫٤٢٤) ألف مستفيد من »استدامة«




   

   
   



   



    
    
   
    






    
     

    
    






٣٫٥٪ فحوصات كورونا ا3يجابية


































الملك: الممارسات ا3سرائيلية  قادت للتصعيد
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   الفايز يدعو للتصدي لمن يحاول العبث بأمننا 



 السفير الكوري: ا)ردن أول دولة شرق أوسطية تعلن 
خطتها للتغيّر المناخي 

 
   
     

    

  

   
     
     


 
      
    

      
    
   

 
  
    
      
   
  

     

     


   
     


 
     


    

    
     




     
    
    



 
    
     
    

 
     
 


     
     

  

    




    

  





    
       
    

   
      

     


 
      

     
     
    

     

     

   


    
     
      
 
     

     
   

      
      
      
    



 



 


     
   
     
       

     
    

 
      


   
     

     
       
   
       
      

     
     


  
      
       

  









    
     

   


   
    


    
   

   

   

    
   
    
    

   
  

    
    
    



    
    
    

    
   



» الصحفيين«: وقفة تضامنية 
مع فلسطين.. اليوم 
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 ألف وحدة سكنية في غزة ُهدمت وتضرر 

٥آالف أخرى جراء العدوان 



 وزير الخارجية ونظيره ا*ميركي يدعوان 

لوقف التصعيد وتحقيق الهدوء المستدام 


 أحزاب تشيد بالجهود الملكية في الدفاع 

عن فلسطين 
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 الملك يوجه بتعزيز المساعدات إلى غزة 
















































الملك لـ غوتيريس: ال بديل عن الحل السياسي
لتحقيق السالم العادل
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 االرتدادات الوبائية للمناسبات تظهر خالل ١٠ أيام 




 فحوصات »كورونا« ا&يجابية ٣٫٥٪ 
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 الخصاونة لـ »النواب«: ندرس عدة خيارات 
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 »النواب« يناقش مشروع قانون البلديات والالمركزية لسنة ٢٠٢١.. غد� 
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واشنطن ُتْفِشل إصدار بيان أممي يدعو لوقف 
التصعيد ا&سرائيلي



الحديدي لرضيعه عمر: »لم يبقَ لي سواك« 
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t h e b a n 1 0 0 @ g m a i l  c o m 
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l m 




           
       



          


 

       


      


     


        
          



         
   
   
   
       






          

       
         






         
 



        
        
       
   
        


        
   

 
       


       
        
    
        


     

       


  
       
        
        



       
       
      









         
       
       




        
      


        








 


  



        

        

         

 
      









       
  





      




 


       
      



         
       



      
        
         


     
      


        





       









          


 


          
      
 
        
   


     
     

 

       
        

       




 

        

       
        
       
     
       



      
  

      
  


       


        

      
         










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

   التفكير ا�بداعي.. جسر يقودك للنجاح والتميز 

 
    
 
  

    

   

   


     
      
     
      

  
      
      
     
   
       


       



     
     

    



   
     
      
    
     
    
 
      
 
     
   

 
     

     




     


    

  
     
     



 
    
    
    
    

    
 
     
  


      
    

    

 

 
     



     
    
    


      
    

      
       
      

  

     
     
      
      
     


     
  
     
      



 نصائح غذائية لمرضى السكر المتعافين
من فيروس كورونا 
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كيف تحافظ على صحة طفلك العقلية 
خالل جائحة كورونا؟
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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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   رعد يجعل »نقوشه« مشغالً حرفي� إبداعي� 
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 الوحدات والبقعة.. فرصة على محورين 


      

  
      
      

 
      
       




      
       




    




        



        

 

  

    
      
      
       







      

   



       






        
     

   


      
     



      



       

       





 ترقب قبل ا�عالن عن مؤقتة جديدة 
للوحدات واجتماع لدعم »الجزيرة« 
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 »النشامى« يتدرب في عمان
.. ويغادر إلى دبي غد/ 


 عقد منتخبات تصفيات »التايكواندو 

ا>ولمبية« يكتمل اليوم 
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 ستة أهداف دراماتيكية لحراس المرمى آخرها 
لـ أليسون بيكر 



 

       


       
      

   

     
        

     

     




     
      

 
 

    

  
  
 

    


      
      




       
 
     




      


     

      
     










      
      



   
      







       
      




      



      
       






       

     






 تشيلسي يبحث عن 
رد اعتباره أمام ليستر ستي 





 
       

       



      



      




 
      


      
      
      
      
  


     

     



      
      

      
     



        


        
     
      
         


       
      
       
     




      
      
 


     
 
      

      




      


     

     



 


      


       
      






 الرئيس ا0رجنتيني يؤكد أن بالده جاهزة 

الستضافة  النهائيات 
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 الصحافة ا�سبانية: رحيل وشيك لـ كومان
.. وتشافي بديالً 



     



    
    



    
      
    


    






 
   

     




 
     
     
    



     
   

     

   


     


    

 

    
 

    


   
 
     


     
     


    

     


    


    


    
     

     



     
   





 المنتخب البلجيكي يعلن تشكيلته.. شتيجن يغيب 
عن النهائيات ل0صابة 
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 سيدات برشلونة يتوجن بلقب 
دوري أبطال أوروبا 
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 جاز ا�فضل في الدوري المنتظم.. وليكرز يتجرع 
»سم« الملحق 




     


      
      

       


 



     
      
       


       
   
     
     




      




      






     

     




      




    

 








      


       



  



      

 



      
     
 


    
        






    



     
       
       



      

 
     

      
      
      




      


      
     



  
       
     


    








     
  


      
  



  

      
     



 فيدرر وتهديد »الجيل الجديد« في رحلة العودة إلى القمة 
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 استطالع: غالبية اليابانيين يعارضون 
إقامة ا�لعاب ا�ولمبية 
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 »نقابة التاكسي« تشيد بتحرير ٣٠٪ 
من سيارات االستثمار والمميز 






    

   


   

   

  
    
   




    
   

   

  
    
  



 



 توقعات بنمو االقتصاد ا&ردني ٢٫٥ 
في المئة عام ٢٠٢٢ 







      
 

  
   
      
 


 

 
    
     





 »تجارة عمان« تخصص ٢٠٠ الف دينار لدعم 
صمود الشعب الفلسطيني 

 غرف الصناعة تفتح باب التبرعات لدعم 
صمود غزة 
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 »نقابة التاكسي« نرحب بقرار تحرير ٣٠٪ 
من سيارات االستثمار والمميز 

 ا,ردنية للصوامع : مخزون القمح يكفي
لـ ١٩ شهر- والشعير ١٤ شهر- 



      

   





    

     

      

    

  

      


       


      


     

   

      


      
     
     



     
     

     
      


      


      
      
     



  

     
      



     

      
 





     
    
    


     
      
     
     
     
     


      
     


     




      

     
     
    

     


     



      
       


      



     
    
    

     
      


     
      
      
       
     

 
      



    

    
     



 انخفاض طفيف على أسعار البنزين واستقرار 
الديزل والكاز 

   ا,ردن يشارك االحتفال باليوم العالمي لالتصاالت 

 »حالة البالد«: كورونا يسّرع من التحول الرقمي 
بخدمات النقل 



    
    
     








    
     

    


     
     

  
     



     
 

     
    



     
     





 
     





    
   



    

 
    

    
   

   
     



    
     
     
    
 

    
    
   

  
     


   
   


   




    
   
    

 

    



     
    
   
   
   


    
   

    
    

   
    

    
   
     
     

    






    


    


 
  
    
      
      

  


   

  
 

    

   
     


    
    
    

   
     
     


  

    
   

    



   
   




     
   
     
    
   




  
    


    


 
     

 
    
    
  




 ضريبة »الكيروسين« تهدد حركة النقل الجوي 
والوظائف بألمانيا 
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 ٨٫٨ مليون دينار التداول وارتفاع المؤشر العام ٠٫٥٧٪ 



        



       


      
        





        

        


       


      
       

     

   

    
     
       




       
      
      
     





        


      



 توقعات بنمو االقتصاد ا%ردني ٢٫٥ 
في المئة عام ٢٠٢٢ 

 »الملكية« تخسر ٦٤ مليون0 العام الماضي 



     

   

     

   

   
  
     
     
    


    

    

    
   

   
     


    
     

    

    
    


     
    



    


  
   



   




  



  

    
     
    
     


    




 

    

 

 


   



  

   

   
    







  







    
     

 
    
 
     


   
     
    
     





   
     
     

 
     
     
 


    
     
     

 

 تجارة عمان تدعم ا%هل بالقدس وغزة 
با%دوية والمستلزمات الطبية 

 ارتفاع أسعار النفط والذهب عالمي0 



     
      
    




     
     
     
  


     


 
     


      
 
     
    



     
   
   






     

      
   
     



      
      



     


     

      
      



     

       






    
  
     
     
     



    

     
    




    
   





   
     
   

    
    




    
    






 موانئ قطر تستقبل ١٠٤٧ سفينة
في أربعة أشهر 
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 #"  

     



      
      
     

      

     
    
     
       
     















     
    


    
     

    





   
 

    


     






     
    
    
    


     
      
     
      
    
      


     


    
    
    




    




    
  

     



    

    




  

       
      



   
    

     
      
     
   
 
    
    

    



     
    
     





       
      



    

     
      
    




 

     
     
   
    


 
    
    


     
    
      





  CliQ    

iBankjo
"CliQ     
    
      



   CliQ  

     

      



        
      

      





CliQ





 


   



 
  UWallet

     
UWallet  

 





    
     

QRCode   
    
    



   
 
    







     
    
      
    



     


 

 
OnLine        
       
     

    
       
    








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






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



 مشاركون: المناصرة أخلص لشعره ووضعه في خدمة شعبه 

 انطالق مؤتمر الفلسفة في ا%دب والفنون.. اليوم 



     





 
       





      

      
 
      
     




        

       


 
     

 
          
      
      
      
      
    
     


          

 
      
      


 



      
 
     
     
      
      

     
     


     
     
   
 
     
      
      
       

       
     

      


       
     

 
   
       


   
         
   

      
        
        





 
      
      
     
       

      
      


      

     
      

 


     


         

      
      
    
       
      
     
       
       
       
      
       
       

     
       


       
    

 
      
 






     
      

  
     
     
 

     
     

 

     
    


    

      
       

      
      



 
  

      
     
   
      

      
   
      
      

     
    
     

 

 صالح جرار يواصل رحلة البحث في ا%دب ا%ندلسي 
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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

 


 فرنسا تقرض السودان ١,٥ مليار دوالر 
لتسديد ديونه 
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