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الملك: خطة زمنية ل�صالح
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»قضية الفتنة« أمام المحكمة.. ا�سبوع المقبل 
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 النائب العام يصادق على الئحة االتهام في قضية الفتنة 
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 الفايز: ا�ردن نموذج في العيش المشترك 

 رئيس مجلس ا�عيان يرعى توقيع مذكرة تفاهم في مجال االستثمار 

 لجنة نيابية تطالب بإعادة النظر بالجلوة العشائرية 

 


 
      





     
     
     




      
      


      

      



         
        
 
      




     

       



    

       



     

 

     



     




      
     
       

 
      

      

      

      


      
     
    
     




 

      
     
    
     







   




      

     






    


      
     
     
     


   
       
     



    

      
     

     

 





     

       
     
    


  

     
     



 
     


      
      
       


  
     

       
    
   



    
     
      


 
       

 
      



  

      
 


      
      


 

      


 " 

    
  
     

 




      
         

 





        




         
 


            
 
 
 
           
    
           
          
          

     













        
        
      
      
       
       




       
       
        
       









        






       
    
        
    

     

       




        
       
        





الملك: البرامج ا@صالحية تسير ضمن خطة زمنية واضحة المعالم
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» الوزراء«: إعفاء شركات الدعاية واللوحات 

ا!عالنية ٥٠٪ من الرسوم 

   ندوة بعنوان التسامح في مسيرة الدولة 
ا-ردنية 

   حوارية: ا-وراق النقاشية أساس ل0صالح 

   جامعة آل البيت تستحدث تخصصات 
جديدة 



     
      
      
     
   
 
        


 
  
 
        
     

  
     


       
     
  
 
       



        
  
      





      




      
     
      

       




       
      





      
     










     

    

  

     


  
     
      


     
        

     
     
     

     
      
     
 

     
     
 
   

 


    



     




     

     



     
    
     



     


     



 اللجنة الملكية.. ا!صالح السياسي ضرورة وليس ترفا 



 هالالت: مشروع القانون تحقيق ل0صالح ا!داري 
وتفعيل دور المشاركات الشعبية 



   أعضاء في اللجنة الملكية: الملك ضامن لمخرجاتها ا!صالحية 


   ريفيات يطلقن مبادرة لتجميل الحدائق المنزلية 
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 النسور: ال نية �عطاء جرعة ثالثة �ي نوع من لقاحات كورونا 


 الحباشنة: مشروع النقل الحضري يهدف لتوفير حافالت 
بمواصفات عالية 

 إطالق برنامج الشراكات المحلية لتعزيز التعليم الشامل 
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لط: موظف بمؤهل   شاهد بقضية مستشفى السَّ
توجيهي كان مشرف ا�وكسجين بـ »مستشفى طرفي« 

 خبراء: »التعليم عن بعد« زاد
من »عمالة االطفال« 
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 وزير البيئة والسفيرة السويدية يبحثان التعاون المشترك 



 افتتاح المكتب ا�قليمي للهيئة ا�لمانية للتبادل العلمي 
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 نقابة المخابز تقدم عشرة آالف دينار 
لدعم الفلسطينين 

 الترخيص تدعو مالكي المركبات 
المعدلة لتصويب أوضاعها 
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 »الملكية لتحديث المنظومة السياسية«.. فرصة لالشتباك 
ا#يجابي والتغيير النوعي 
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اضطرابات ما بعد الصدمة.. »قنبلة موقوتة«  تهدد غزة 



مخطط اسرائيلي لمضاعفة االستيطان في نابلس
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A h m a d  h  a l h u s b a n @ g m a i l  c o m









 
        
  
        




       
  



 
  






       
  



        








 



         

         
        


       





 
        
        



  

       



 













         
       

          
 
        




 
        
  



          






         
          
         


         





         

           


       
        

          


       
        
         






R o y a l 4 3 0 @ h o t m a i l  c o m

  




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

 الرسم.. وسيلة فعالة لفهم مكنونات اطفال ومشاعرهم! 

     
       
      
        
      

       
  


    
      
 
      
      
     
     



       




      
 




      
 


       


  

     

    


     

   
     

       
   


         
       
    
       



       
    
    
       



 
     
     



     
        










       


     

 

      



     

      
      
     


 


      






       

     
      

       


      



  
      
      

 

      


    
       
     
 

       

     



      
     
       


      


  

      
     
  
      
     



   

  
 
       


      
      



























 عدسة هانيا تكرس روعة الطبيعة اردنية 
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يا طروش
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 »صقور ا�ردن« .. صدارة عن جدارة 
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 النشامى.. نكون أو ال نكون 

 
     
       
      


   

      

      



      
      
      





      

      



     

      

  
     
     


    
     
      

  

 
    
   
      

     
       

      


    
     
      


      





       
   
 
      








 نصار تترشح للمقعد النسوي في مجلس إدارة 
االتحاد العربي 




   



    







     

   
    



    
     


   
   



 

    

    

    
   


     

   

    



     


   
   
   



     

     




     

    
     
     


   

     

   




     

    



    

  
  
   
   
   








 هوية بطل دوري كرة اليد العسكرية 
تتضح ا1ربعاء 
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 سباق تاريخي لرالي الربيع اللبناني 

 ماكون تحطم رقم� قياسي� عالمي� 
في السباحة 



      
    
  




    


     

      



   



 
     
     




   
       
      

      



    



      




       
   
       



      






     
      
      
     


     
 
      
   

      

      
     

   

      
        
        
          


       

      
        
         
       
       

 

       
      

    

 كرايتشيكوفا تكمل ثنائية »زوجي وفردي« 
تنسية روالن جاروس 



     

     
     
     
      

 
     
     

     
    

    
     
    
      

  
    
    
      
   

     

 بحث واقع العمل الشبابي في الكرك 
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 المشاركة ا5ردنية في البطولة ا4سيوية 
للتايكواندو.. ا5ربعاء 
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 إسبانيا تبدأ مشوار التحدي أمام السويد.. تشيكيا لرد االعتبار من اسكتلندا 
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 حالة الالعب إريكسن الصحية مستقرة 

 كليبرز يقلّص الفارق مع جاز في دوري السلة ا�ميركي 
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 أول مؤتمر ومعرض استثماري 
افتراضي في المملكة 



   
   

   
  



  

   


     


    

  
  


   



   

   
    



 ٢.٦ آالف شقة مستفيدة من قرار ا�عفاء 
لشهر أيار الماضي 



      






       



     
          







  

 

 

 ٤٠٥ شركات تستثمر في مدينة الملك عبدا0 
الثاني الصناعية 



   ا�حصاءات: تمكين المرأة على المستوى الوطني 
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 ٢.٦ آالف شقة مستفيدة من قرار ا�عفاء

لشهر أيار الماضي 



   ٤٠٥ شركات تستثمر في مدينة الملك عبدا' الثاني الصناعية 

 باريس تمول مشاريع بمصر بكلفة ٣,٨ مليارات يورو 

 تأهل ١٢ فريقا في ختام المرحلة ا<ولى من مسابقة »ض« 

 أيلة توقع اتفاقية رعاية صحية مع المستشفى ا�سالمي 

 مذكرة تفاهم بين ا<هلية للتمويل ا<صغر ومؤسسة بنوك االدخار 
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 أول مؤتمر ومعرض استثماري افتراضي 
في المملكة 

 »المستهلك« ترحب باستحداث أسواق شعبية 

 العراق يتجه إلى تقليل استيراد البنزين بنسبة ٥٠٪ 

 زين تجدّد اتفاقية التعاون مع تكية أم علي 
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 ١٥٫١ مليون دينار التداول والمؤشر يرتفع بنسبة ٠٫٠٨٪ 

 ارتفاع المؤشر العام للبورصة بنسبة ١٫٨٩٪ 
ا,سبوع الماضي 






     
     
      

      





    
      
     
    
      
      


     
     
      
       
      

     


     

    
      
    
     

     


       

      
     

       
     
    
      


      
      


      

      
       

   

       
     

      
    



      
     
   

      
      

     
  
     





  
    
     



     
      

    


     
      


    

        
      






      



      




      

 



       
        
       


  

       

     


      
      

        
       


      



      
     


       


      
    



      
 









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












 





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


د. خالد الشقران

د.ماهر المدادحة
جهاد الشرع

 








        

       
        






         











 







 







         
       




     
        



        

      

       
         


  

       
      
      




       

        
       




     
        
         
        








          
       
          
        



          
        
         








       
         



          


         



        
       
          




         
         


    



     
          
        




      


  




        
        
          
       
        















         
         






    








          
















    
  







          









         


    
        






        


        

    


        





        
        



   


  



    

 
        
       
        
  "     

"



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


       

 

       
         
       
    
        


       
       
 
       


         
     
       

    
       
       
       

    
      
        

 

       
  

       

       

       
      
         
        
        

    
        
      
       

       
       

      


    
     
    
        
       
       
          

       





       
       
  
         




  
  

 
         
        
       

 
       

 
  
        

 
  

 
 
       
 


 
       
        
       

    
        




       
      
 

      
        


 S      
         
         
        

       
      
        
       
    

 
        
 





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





	COVER1
	LOCAL2
	LOCAL3
	LOCAL4
	LOCAL7
	LOCAL8-9
	INTER10
	OP14
	AB15
	AB16
	Sport17
	Sport18
	Sport19
	Sport20
	Sport21
	BACK1
	COVER2
	Econ22
	Econ23
	Econ24
	BACK2

