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الملك: هدفنا تطوير منظومتنا السياسية




الملك وأمير قطر: عالقاتنا راسخة ومتينة 
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 السياحة: جوالت تفتيشية على المنشآت التي تقدم ا�رجيلة 

 كريشان: النهوض بالمجالس البلدية أولوية لمسيرة التنمية الوطنية 



 »طاقة النواب« تُطالب الحكومة بالشفافية والمكاشفة حول ملف الطاقة 


 رياض ا�طفال تطالب بالعودة للعمل الوجاهي أسوة بالحضانات 





    
     

     
     

    
      
     
   
       
      
      

 







     


     
     

      
     

     

 
      
     
      


  

       

      
      

  



      
     
     





      

      


      
 

      


     

     


 
      
     


      

     


    


      
     

    

  
     




     



     
      
      

     
    

      
     

 







     
     
      



       

     
  




      


       
    
 




   
    
      


    


    
     
      




      


 
      
       
   

 
     
       
      

      
       



     



     
       

 


     
        


      


      


      


      
  



     
      
     
     


 

      

   
      
     


    
 
       
      
      
      
       
     

   
      
 
      
        

–      
 
       







     
     
      



        

   
    
         
      

       

       


       

     

      

     
    
      
   
   
 





    
  
    
        
        
      
     
     
      
      



       
      
      




 
       

       
     

 

     

     
       
      
 
     
    













    

  



       



        
      



       

      


        








        
"
       
 



        
       



        
     


     
       
        
 
     
      
      










   
 
        





       


      
       








       


        

      
     






      
        





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



الملك:  هدفنا تطوير منظومتنا السياسية وصوًال لحياة برلمانية 
وحزبية تناسب ا$ردنيين 

 مندوبا عن الملك.. ولي العهد يرعى حفل تخريج دورة القيادة وا$ركان 
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 لقطات.. 
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 البنك الدولي يوصي »الضمان« برفع سن 
التقاعد وتقليل حوافز »المبكر« 



 إطالق مشروع توسيع نطاق االبتكار بإدارة 
المياه في جرش 

 عوض ا: استغل عالقته بمسؤول اسرائيلي 
لتسهيل بيع أراض في القدس 
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 أطباء اEقامة.. معاناة ال تنتهي والهجرة مالذ أخير 






 بلعاوي: عدم تكون أجسام مضادة عند البعض 
ليس مقتصرا على المطعوم الصيني 



 تسجيل ١٢ وفاة و٥٠٠ إصابة بفيروس كورونا 
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 وزير الخارجية ينقل تحيات جاللته للشيخ تميم 







 عبيدات يدلي بشهادته أمام محكمة صلح جزاء عمان يوم غد 

 تخصيص مبلغ يُفرض على تصنيع السجائر لصندوق ذوي ا0عاقة 








     

     
      

      

  

      





     

 

      
       
     


 



      

      


       
      
      

 
       
        
      


    




 
       



  


      
     
   

       
      
      



      
 


       
     

   
    


       
    


      
      



      
      

 
  
      
      
      

     
      
      
      
      

 


   
       
      
     
      
     
       
    

     



     
 



 

    
   


 
   


   

      
     
     
       


     
     

   
      

      
     

    



     
        
      
      
     
      
        
        


       

        
  


     
 
      

 
      
      
 
  
       


      
 
  
      
       

 
 
      
     
  
      


 
        
     

  
 
       
       
      
      


  



      



    




 
    



   

 





 


  



        

 

      
      
       

 







   

         





     
  



        

 
















    
    







   

  

    


   


   
    
    

   

    

    


  
   


    

   



    
    


   




     













  
   
   
  





    


  




    

   
   
    





  


  














   
   


    
   


  

 
    



   
   



    

    

   





   
    

   
   





    
   
   

   
    
    
     
    




    
     
   
     
     


   

 





 دودين يؤكد وضع آليات لضمان استدامة عمل مؤسسات ا0عالم الرسمي 
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»مسيرة االستفزاز« توتر القدس

 بايدن مرتاح لرحيل نتانياهو  
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 كيف تجعل القراءة جزء� من عاداتك اليومية ؟ 
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 الكيتو والصيام المتقطع: هل يناسبان مرضى السكري؟ 
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 تمارين رياضية تزيد من خطر ا0صابة 
بنوبة قلبية. 
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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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   الدويك أول حافظة للقرآن من  »متالزمة داون« 

» ا)مل العامر« مبادرة تدعم أنشطة خيرية 

   دورة سكرتارية وطباعة لموظفي »آل البيت« 
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  العايد: المبدعون ا�ردنيون يحملون رسالة حضارية سامية  

   لقاء حواريّ في عمّان يدعو لثورة معرفية تحفظ تاريخ القدس 

» الثقافة« تفتح باب الترشح لجائزة الدولة التشجيعية ٢٠٢١ 
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 الحوراني رئيس8 لملتقى بيت مأدبا الثقافي 
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 »صقور ا�ردن« إرث كبير وطموحات عالية 


 


       
      
      
      


 
      



      
      


     
     
      
    

  
       
      

      
     

     

   


      
      
       
      

    
       
      
     
      

        
     

      

      
    

 

       


      

      
       
     

     



    
     





 




     


      


   



 
   


       
       
 




       





 المنتخب الوطني.. شكل بال مضمون! 
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 نجوم التايكواندو يبدأون المشاركة ببطولة 
آسيا اليوم 

 ا%ندية ا$نجليزية تتكبد  ١,٤ مليار دوالر 
خسائر تراكمية 



 سكالوني: ملعب مباراة تشيلي غير صالح لكرة القدم 
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 أبو عبيد يؤكد التزامه بدعم نادي الحسين 

 ورشة عن حلول التكنولوجيا 
لـ »شابات الطيبة« 

 إريكسن يطمئن مشجعيه 
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 إيطاليا تالقي سويسرا لتأكيد بدايتها القوية.. ويلز تحشد نجومها 
لمواجهة تركيا 
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 منع سائقي الشاحنات من دخول 
العقبة إال بعد تلقي المطعوم 



   

 
   





   
    









  
   

  





   
   




    







أسعار الشحن البحري.. تدق ناقوس الخطر
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 توقع ازدياد ا0قبال على تشريع العمالت 
الرقمية وتداولها عالميا 

 العربي ا0سالمي يطلق حساب توفير »سمو« ل7طفال 
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أسعار الشحن البحري تربك التجار والمستوردين

 توقع ازدياد ا%قبال على تشريع العمالت الرقمية 
وتداولها عالميا 
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 صعود صادرات صناعة عمان
٤٪ خالل ٥ أشهر 

 الضمان: النظام التقاعدي يحتاج إلى 
تعديالت مستمرة 
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 ١٦٫٧ مليون دينار التداول بارتفاع نسبته ١٫٩٪ 


        


        
     


      

         


        

       


       






     





       
     




       
       
       



       
       

      



 معطيات إحصائية تظهر تحسنا ببعض مؤشرات 
االقتصاد الوطني 

 العربي ا;سالمي يطلق حساب توفير سمو ل4طفال 
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 ارتفاع الدوالر ا?ميركي ?على مستوى 
في ٥ أسابيع 

 بنك ا;سكان يجدد شراكته مع جمعية
قرى ا?طفال 

 البنك العربي يجدد دعمه لبرنامج مركز 
هيا الثقافي 
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 تقرير: نسبة استخدام الوقود ا�حفوري ما 
زالت مرتفعة 
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