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الملك يرعى تخريج دورة الدفاع الوطني ١٨





إجراءات تخفيفية جديدة
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الفراية: لن نكون مظلة لفاسد أو متنفذ



٣ مسؤولين أمام القضاء بينهم مدير هيئة



»الضمان« تدرس زيادة مدة 
احتساب الراتب التقاعدي
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»شؤون القدس« تثمن جهود الملك 
بالدفاع عن فلسطين
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 »جمعية المطاعم« تشدد على االلتزام 
بالشروط الصحية 
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 تسجيل ١٠وفيات و٥٤٦ إصابة بفيروس بكورونا 

 مطالب باستحداث مركز تطعيم لخدمة 
بلدات جنوب الكورة 

 ضبط ٢٣١ عبوة صبغات شعر فاسدة في الزرقاء 



   
 






 
 




   
    
    
   


    

     
    
 

    
   


     
    

 

    
    


 
    
    
    
    
   



   
    


    



   
  

   
    
 







   










   

    
   
   








   
   

   


    




 

    


    



   
   
   
   
   


   
   


   
   









  

   



 



   
   

 
    
  

    




    

    
   
   
  








 تنفيذ اجراءات تخفيفية .. ومطالب بإعادة النظر 
ببعض البروتوكوالت الصحية 





 أطباء: الفطر اJسود ليس متحورا عن كورونا 

أدالء  سياحيون يطالبون بإدراجهم على قائمة العمل 
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 الملك يرعى حفل تخريج كلية الدفاع الوطني الملكية ا�ردنية 
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 العودات يبحث وسفير المملكة المغربية 
تطوير التعاون في المجاالت كافة 

   »الصحة« تتسلم ٤ شاشات لمراقبة 
العالمات الحيوية 

   الفرجات: البترا من الوجهات 
السياحية ا>منة 



  
     
 




    
      
     

     
    

     




 
    
     


     


     
     





     


  
     
     
     
 






     
      



       

     






     
    

     
     
     
     




     
    



      

      


     



   »شؤون القدس« تثمن جهود الملك في الدفاع 
عن فلسطين 



   ا�ميرة دينا مرعد تترأس اجتماعا Bنفاذ قانون الصحة العامة 

   جلسة نقاشية حول اBصالح التشريعي والسياسي 



     
       
    
    



       
     

 
     
     

    


      
     
    
 


    
      






     

    

    
      
     
     

     

      
      


    
     


    
       
     





  






    
    
     








    
     
    





    



     

    

    
     
     



     
     

    

    
     







     


     
  
      
 




   


     


    


   
     
      

     




  
      





     
     

    
    
     



    
      
    
     
     
     


    

    








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


   الصفدي يبحث مع الزاريني االستعدادات 
لعقد المؤتمر الدولي لدعم »االونروا «

   حوارية تناقش »دور العشائر في المجتمع 
االردني« في السلط 

» بيتا« تشيد بجهود الحكومة الستبدال 
ا5حصنة بسيارات كهربائية 



      
 
     
    
    





     

    




      
 
      

       


     
     
    
    





      
       
      
       


       
  
      

        
      




      

   
       

       

      

       



      






      
     
       


      
      



      









      
      
       
    




       
     






 الفراية: الدولة لن تكون مظلة 5ي فاسد أو متنفذ 




   تخريج الفوج ١١ من مرشحي كلية ا5مير الحسن للعلوم ا=سالمية 



 الخشاشنة: ضرورة تضافر الجهود لمواجهة 
الصعوبات البيئة 

   إطالق برنامج إدارة النفايات وإعادة التدوير 
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الشقران رئيسL لتحرير $
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 تحركات االنتخابات البلدية بالكرك رهن بصدور القانون الناظم 

 عدم السماح للزوار بدخول العقبة بداية تموز إال لمتلقي لقاح كورونا 



» صلح عمان« تنظر في قضايا فساد وإساءة استعمال السلطة 



    




     
   


   
    




     
    
    
    

   





    

      
    
     
   


     

   

 


       
    

  


     

     

     
     
      

      
     
     
    




     
   
    
    
     
    
    
     
      
     
    



    
    
    
     


     
     
    






    
     
      
     




     


   



     
    
     
     
   




    



     

     


      


   
     








    
 
  

   
    


  


 



    



    
     




   
     
     
 
    



     
    
  
    



    

 







    
     



    
     
    




     




   
    

   




    
   

    


     


       



    







  
   
     
     




  
     
      

    


     





  


    
    



    



     


    




   




 إعالن آلية تسجيل ا>شخاص الذين تلقوا 
المطعوم خارج ا>ردن 

 الصحة تنشر تعليمات تقديم موعد الجرعة 
الثانية لغايات السفر 

 »قانونية ا>عيان« توافق على قانون 
»غسل ا>موال وتمويل اKرهاب« 
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دعوة إلى نفير عام في القدس للتصدي لـ»مسيرة ا�عالم«


 إسرائيل تطوي حقبة نتانياهو.. 
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a g a w e e d 1 9 6 6 @ g m a i l  c o m




t h e b a n 1 0 0 @ g 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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   من الجنوب.. سرى تصنع »الذهب البني« 

  
      


      
      
      


        












     
       


       
 
     
 
     


 
     


      




 

       




       
      


      
        
  








      
       
       




       
        
         


    
   


 







       


     
      
       


   





       





        



   


       
  


       
   
      








   مبادرة »حقوقي«.. حملة شبابية للحماية القانونية 


     
    

     
      
 
       


      
  

     
     
     





       
     

     





        
 

 

 





   
 
   
  
      

 
       
  
 

      

 
        
  
    
     

   
      

  
 

    
  

     



       
      
        


      




       








 








      
     


     
 










 


 












   »البوتاس« تدعم مبادرة شبابية 
تطوعية بالكرك 
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» ال تصالح«.. عرض فانتازي يُبرز جماليات السيرة الشعبية 

» فيالدلفيا« و»النقاد« تكرّمان الروائي جالل برجس 
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   »الثقافة« تُعلن الفائزين بمسابقاتها في المسرح والشعر وا/فالم 
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 ستاد خليفة الدولي يحتضن لقاء »النشامى«
مع جنوب السودان 
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 النشامى.. من صُنع أيدينا 



       


      



       





      
       




      
      

     
   


      
       

     





    
    





       
      


       





     
      
      


 






      
      





       
       


     

      
      
     







       

      


       
      




 
       
     


       

     
     
      




    

       
        
     

   
  



       

      

    
       



     
        

  
  
       
  


      

       
      

      



 
      
       


   


       

     
     
     







 »CFI« يرعى »صقور ا&ردن« والدوري 
الممتاز لكرة السلة 
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 الماراثون الدولي للقدرة ينطلق الجمعة 




   


     
     
   
    
   




      

    


   
    





     



     

   
     



   
     
    






     





 
    
    




 




  
    
     
   
     
 

   
    

    
  



 منتخب الشلل الدماغي للكرة يالقي 
»قدامى الالعبين« .. اليوم 





     
     

     





     

   
    




    
  
    


 
     
 
     






 








 »صقور ا*ردن« يجدد تفوقه على »الفلسطيني« في ختام »النافذة ا*خيرة« 
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beINMax
beINMax

 إريكسن ال يزال تحت المراقبة 

 فوز صريح للبرازيل على فنزويال في كوبا أميركا 
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 وفد »سباحة الزعانف« الى ايطاليا 
للمشاركة ببطولة العالم 

ميسي يعترف: أخاف أن ُأصاب 
بكورونا













     
    




    

     
     
     




      


     


     
    
     
     





    
     

      
    



    


     
     


      






     



     

    
 



 بوفون قد يرحل إلى بارما 
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 فرنسا وألمانيا.. من العيار الثقيل 
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B i l a l  t a l l @ y a h o o  c o m
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 خبراء: توجيهات الملك ترسم 
خارطة طريق جديدة ل�صالح 
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 ٧٥٠ مليون دوالر من البنك الدولي ل"ردن  


    

      



       
      

     
      





    

     




 

 ٢٧٫٣٣ مليون دقيقة مستخدمة عبر 
الهاتف الثابت بالربع ا6خير لـ ٢٠٢٠ 
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 ٧٥٠ مليون دوالر من البنك الدولي ل�ردن  

 غرفة التجارة ا$ميركية تبحث زيادة الصادرات 
ا$ردنية $ميركا 



   
    
    





    

     

    

    




   

     
    

    
    

    


   
     
    
    

    

    


    
   
   



    
    
     




    
    
    



     

    


    
    
    




      

    
    
    


   
   
   



   



    



    





    
     
   


   
    

     
 
    


 
    
   

    

    

   




    


   

    
     



     





     



     


    








    
    

   
    
   
    



    
   

    







 




   
    




    


   

   
    

     
    
    



    

    

   
   
  



   
     
    



    
   
    
   
 

   


    
    

    
    

    

 

 خبراء: توجيهات الملك ترسم خارطة 
طريق جديدة ل5صالح 

 الصناعة: سنتخذ ا8جراءات القانونية 
بحق جمعية الدواجن 

 البنوك توسع حملتها للتطعيم لتشمل 
الشركات المالية 
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 تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدوالر عالميا 
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 ١٣٫٩ مليون دينار التداول بارتفاع ٠٫٩٨٪ 


        


       


      

         


        

       


       
     
     
     








      
      




       
      

      




        
      
     
      



» أورنج« تطلق خطة لمواصلة تطوير شبكاتها 

 ا2ردن يترأس االجتماع الوزاري لدول االتحاد
من أجل المتوسط حول الطاقة 
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طابع البريد يدون مراحل مهمة 
في تطور المملكة
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ميسون العرموطي.. ذاكرة عّمان ا�م تؤسس للمئوية الثانية.. »٢-٢«


      
       


       
  
 
   

      
      
      

     

 
      




      
    
      


      
 
        



      
     
       


       









 
       
    
       
 
   


       
 




       
      



       
     
     





     
      
    



      
      





      







  



      



        

      




 

       
 





 






 



       
 
 

 


        




  
     

      


       
       

  


  









        
        


  
       
      

     


      
     












       
 







       
        

     
         





      




 
     


       
       




      

       


 
     


      







      








    

      

       
       
       











        














  







 






 












  







 
























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
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د. خالد الشقران

د.ماهر المدادحة
جهاد الشرع

 


 لبنان: ا�زمات تتالحق وأخطرها 
تدهور سعر الليرة 
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