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الملك: وضع حد لالعتداءات ا	سرائيلية



















»النقابات«.. دعم لفلسطين على كل المستويات
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 »الصحف القطرية« تسلط الضوء على جهود 
ا#ردن لوقف العدوان على الفلسطينيين 

   المطالبة بتفعيل قرار ١٣٢٥ ا#ممي لحماية 
المرأة  الفلسطينية 

   ٤ اتفاقيات دولية بين ا#ردن وأوكرانيا 
تدخل حيز التنفيذ 




    
     


     


     

     


     
   
    




   


     

      

     

     


     
       
     
      




  


  


     




     


     





     
    
 
     





    
       
      
      

     
 
     

    
       
     

     
     

     
     

     
    
      
     


      




    
     

    
    

       



       

     
    
      


      
      


   
      
     
      
      
     
      


     
     
       
     

    
       
     
      
   

      

      


 

    

   
     


      


    
 
        











      
      
     



     

     





      
    



  
 
      


      
     



     

    



    
     





   الروابدة: ال دور يتقدم على االردن في دعم 
ونصرة القضية الفلسطينية 



 السفير الصيني: ا#ردن حقق إنجازات عظيمة 
خالل »المئوية« 




     

 



    


    
      
     






     
     
    


      
 
     


     

   


    



     

     
    
    
    

  

   



    


   
     
    
     


    
     



    


  

    

     
     
     
     





    
   
     

    
     

    
     






    

    
    
    
  
    




    
    
   

   


     

   






     
   
    


     




      
   


   
 

      
     
   
     
    




     

    

    


     
     
    


   



     
    

   


    
    
    

    


   



   



     
    

     
      
    


      



    
    
    


    
    
   



   




  
     
 
 
  
   
    




  
     





   فوز الزميلة أيوب بجائزة صحافة الموبايل الدولية 
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 الملك يدعو لحماية الفلسطينيين ووقف االعتداءات 
ا�سرائيلية 




     
     

 

      
    
    
 
      
      
    
    

     
    
  

    





     
    
  
     

 
      
 
     
     

  
      
     

 



   

     
     



    
     
      
    

    

 
     


    



    

     
    

    
    
      
      
     

    
     
 
      

  
      

     

 
      



 

  






































 النقابات المهنية.. دعم لفلسطين على كل المستويات 
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 ٣٤٦٩٩ شخص� راجعوا أقسام الطوارئ 
والمراكز الصحية خالل العيد 

 إغالق ٢٧ منشأة وإنذار ٣٥٦٠ وإيقاف ١٩٧ 
خالل رمضان 

 قوات الدرك تنفذ حملة للتبرع بالدم 
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» التربية«: نستهدف تطعيم ١٤ ألف معلم يومي� 




 مليون مواطن تلقوا جرعة لقاح »كورونا« اGولى 
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 »التربية« ترفع وتيرة االستعدادات لعقد امتحانات »التوجيهي« 
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 »معدل النزاهة« يتيح »للمجلس« االحتفاظ 
بالمشتبه وحجز ا+موال 

 مشتركة نيابية تواصل مناقشة مشروع 
قانون ا+مانة 



   

   




   


   



    
    

    


    
    

    
     
      
      

    

    

  
    
    
    

  
    

   


    



   
   



 
  
    

   
  
    

     
   



     
    
    


   
    
   



 
   
    
    
   



    
   

    

   



   



    
     
     
   



     

   



 
     
    
   

    

 









      
 

      

 

     


    
  





     
    
    

  
    
    
     


     
  


  
     



    
     
    


 



 ا+ميرة سمية ترعى إطالق جمعية المتاحف ا+ردنية 

   الصفدي ونظيره الكويتي يؤكدان ضرورة 
وقف التصعيد في فلسطين 

 الصفدي: إسرائيل تقوض »حل الدولتين« 
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إضراب شامل يعم الضفة الغربية والقدس 
وا�راضي المحتلة




   أسلحة حماس أقوى وأبعد مدى في مواجهة إسرائيل 
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 بروتوكول صحي وإجراءات إحترازية للمشاركين 
في رالي ا"ردن الدولي 



      
      

     


     

      
     
      
     



      
     
      

      

    


     

     

       

   
     


      
      
      
        
       
     



      


    



    
      
     

      



    



      
      


      
 


        





 »النشامى« يدخل أجواء التحضيرات النهائية لـ »التصفيات المشتركة« 
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 أندية »كرة الثانية« تجتمع السبت 

 اجتماع تنسيقي لالتحاد العسكري 
ا"سبوع المقبل 

 »ا"ولمبية« تقرر حل االتحاد المؤقت 
»للمواي تاي« 
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 الفيصلي يتسلح بلقبين وبـ ١١ مشاركة.. والسلط متحمس للظهور ا�ول 
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 شباب الحسين يباشر استعداداته لبطوالت الطائرة 
الشهر القادم 

 أوسترافا تفتتح موسم ألعاب القوى الصيفي 






    
    



    
   
      
    



    
  

     
   
    

 
    






    
    



    

    


    
 
    

 


     
    
    



     
    
     











    
     



    



    


    

    


    



 


     



    

     
     
    








   
     


    


    


   
   



    
  
     



    
      



    

    

     



 

  
     


 
    

    

     





    
     
     

   

    
  


 
    

  



 



 جوارديوال يرفض تقديم ضمانات 
لمشاركة أجويرو 

 بنزيما يعزز أنباء عودته إلى منتخب 
»الديوك« 
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 يوفنتوس يطمح بلقب ثانٍ.. وسان جيرمان يواجه موناكو 
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 الشاعر الطورة: الذاكرة ا�دبية من أصدق ما سيؤرخ للجائحة 

 استئناف فعاليات »القويرة لواء الثقافة ا�ردنية« 

» ضجيج الفراق«.. ذاكرة االنشقاقات 
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 مئوية الدولة ا�ردنية.. إنجازات في مسيرة ا�غنية العربية 
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 عايدة النجارمع البنت الشلبية في القدس 









      

     
  
      


     



      
   





 
 
     




 
       
     
     




 






       







  


      


 
        
    


    
       



 


     

       
  
   


  
        
      

 




 
  
         

 
       








      










     


قرأت لك
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   آالف المغاربة يخشون الفقر أكثر
من عبور »سبتة« 



 

      
      



  
 
       

      




     
    


   


      



      

–    
–    
     





      
 

    





      

     




     



      


    
  
     







 






        
   







        

 

         


         
        


        

        
 
         


        



 
 



       





















e c o n @ j p f . c o m . j o
































































































"

 مطالبة بشمول المطاعم غير السياحية 
بـ»تخفيض ضريبة المبيعات« 




    

  




   
  
   

     
    
    




     
   

    

   

   





نقيب الصرافين: ٥٠٠ حوالة من ا"ردن
إلى فلسطين يومي+



    
    
    






       
 


      



       



 الذهب يرتفع ٤٠ قرش+ للغرام في أسبوع 

 »المطاعم والحلويات« تؤكد بدء تعافي القطاع 



     
     





 
      

     


     

 









   


    



  
    


    

  

   
    

    
    
   
     
    

  

    


   




   

    

  
















    
    
   

     




    
    
      

    


    

 
     





 




    

    
    








       
          
        



       

        














        



          
        

      
        














  








       
  


      
       





         
  

   

 














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


 الذهب يرتفع ٤٠ قرشا للغرام في أسبوع 

 وفد كيميائي تونسي يطلع على تجربة الفوسفات 
ا-ردنية 
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 »العقبة الخاصة« تطلق منصة الكترونية 
لبيع أراض بالسعر المدعوم 

 جلوبال فايننس :»ا>سالمي ا-ردني« أفضل 
مؤسسة مالية إسالمية با-ردن لعام ٢٠٢١« 
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 ٧٫٤ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٠١٪ 





 






        




       



     


    




       




       

   
     




        
      
       




 مطالبة بشمول المطاعم غير السياحية بتخفيض 
»ضريبة المبيعات« 

 ٩١٪ انخفاض مبيعات المشاريع الصغيرة بسبب كورونا 



  

    
    

   


   

 
      
    

 


     




 
    


    

    
    
     


    

     





    

    


   
   


    
 
   

    
    

   
   

   

    
     

     

 

    

     
     
    


  
      
    
     
    


      

 
    

    

    








    
   

    
   

 


   

    
     

  
   
    
   
    
      

     
     
     
     
     
     
    
    
    

   

      
   

   

  

    

      
    
    
     
    

    
   


    
     
    



    





    

    

  
  

 
     
     

 
    
   

    
     
   
 
     

     
    
      

  
     


    
    


 

   
     

   


   

    
    
    
    
    

 


    
   
    

    

   

 
     


    


 
     



    

   
   



 »تجارة ا;ردن« تخصص صندوق7 لجمع 
التبرعات للقدس وغزة 

 رجال االعمال تطلق حملة تبرعات 
للقدس وغزة 

 ارتفاع أسعار الذهب والنفط عالمي7 
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 انتقال الرقابة على قطاع التأمين من »الصناعة 
والتجارة« الى البنك المركزي 

 إنفست: توقعات الطلب تواصل تعزيزها لسوق النفط 




   

  
    


     
     



    
     
    


   
    


    
    
    


    



   
     
    
      

 

    
    

    



     





   








    
     


    






     
   
    
     


    




     

    

     
    
    



     
    
     
     
     
 


    

    
     
    







    
    

   
     


   
    


     


    
   
     
     
    
    

    




 
     
     







    
 


    
    
    
   


   
     

    
    
 




    



     
    



 »مسّرعة  حصاد«  تطلق تحدي المستقبل الزراعي 

 تراجع الدوالر ا;ميركي ;دنى مستوى
 في ٣ أشهر 
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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

 


 شركة يور وستار للقطارات العابرة للمانش 
تتجنب ا'فالس 

 »المبورغيني« تتجه نحو »كهربة« سياراتها 
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