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الملك: أعتز بالمستوى المتميز للجيش




      
     

     




    



   
     
       

      

 


      





المخابرات تحبط مخطط� إرهابي� لداعش
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الملك والسيسي: عالقاتنا أخوية واستراتيجية


صوتان.. واحد للقائمة المحلية وآخر للحزبية 




   





    
  



   



  
  
    



  



 
  





   
    

   

   
     
   
   
   
    






    
   
    
   
   




   
     
    
   
    





   
    
 

    

   
   


   
    
     

     





     
 
    

    


    



     
   







































  
  

  







 
  

  
  

  

  




دورة استثنائية لمجلس ا2مة.. ا2حد



  


   

    

  
   


   






  
   
  

  
   

  
   
   
   
   


   
   
   
   

   




الخصاونة: ماضون في إصالح 

القطاع العام وتطويره
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 الصفدي: نعتز بالروابط الراسخة  مع مصر 



 الصداقة ا%ردنية ا%وروبية: الملك يُعيد الزخم للقضية الفلسطينية 



 ١٠ موقوفين على ذمة قضايا اتجار بالبشر وترويج للرذيلة 
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 المخابرات تحبط مخطط; إرهابي;  لـ»داعش« يستهدف قتل 
جنود إسرائيليين على الحدود 
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 الملك يؤكد اعتزازه بجهود منتسبي القوات المسلحة  
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 مدير المخابرات يقّلد ميدالية مئوية الدولة 

ا,ولى لضباط في الدائرة 


 الحواتمة: تطوير الخدمة ا,منية بقالب 

إنساني يراعي القوانين 




 
     
      
 


      




   


  

      
     









      
    
      


      
 




     




      
      
      



  
      
      


   





    




       


      
    


      
      

      
    



     
     
     







 الخصاونة: ماضون في االرتقاء با,داء المؤسسي 
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 الملك أسّس نهج� ينظر للمستقبل ويستشرف الحلول 


    






     
    

      

     
    



     
   


    

    
      

  

    
 
     
     
     

    
   

     
    
    




       
     


     

   

     
    
    
     
   
    

     
     
      




     
   
  
   
     



      
    




    
      

   
     
  


  

» عودة آمنة« تطالب بتعليم وجاهي مستمر 
وليس متقطعا 

   مجلس إربد ينتقد سحب صالحياته بطرح 
عطاءات الطرق 

   مزارعون يشتكون انتشار ذبابة الزيتون 
في اربد 

   إنجاز ٩٠٪ من طريق قلعة الشوبك 

   اIمانة تنهي تنظيف مواقع بيع اIضاحي 
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 الطراونة: موجة كورونا الحالية ستشهد تباينا
بين اPصابات واPدخاالت 

   سوق خضار دير أبي سعيد مُعطل منذ ٨ أعوام 
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 صوتان للناخب واحد للقائمة المحلية وا�خر 
للحزبية على مستوى الوطن 





 السفر برا والحجر المؤسسي والتكلفة المالية 
أبرز المعيقات 
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 ا1مير مرعد يؤكد أهمية توفير المعلومات 
الدوائية ل9شخاص ذوي ا3عاقة 

 ا1شغال المؤقتة لموظفين با1شغال 
والضريبة والكهرباء 


 الفراية يوعز بمتابعة  زيادة حاالت الغرق 

في البرك المائية 

 إطالق حملة جمع الوثائق التاريخية للكرك 
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 مسار المنح بين ا1خذ بالتقارير الحقوقية أو التغاضي عنها 
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مخطط تهويدي يستهدف باب العمود وشارع صالح الدين
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   تونس.. أزمة دستورية وصحية 
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h a s h e m  n a d i a @ g m a i l  c o m
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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

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

   المجالي توفر غرفة محفزة ل�بداع بمِروِد 

» النواة« بـ»الحسين التقنية« تستقطب ا�فكار والشباب 
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   جمعية التكافل تنفذ عدة دورات بالرمثا 
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   »ما فيه شي بيضحّك«.. كوميديا تعتمد على المباغتة 

   وزارة الثقافة.. جهود كبيرة في »مئويّة الدولة« 

 انطالق برنامج »تقارب عن بعد« في المتحف الوطني 
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q a d m a n i i s a m @ y a h o o  c o m







        
      



      

     
      
      






     

  
     

 

    
    
   



    
    



      

    

    
     
   
 
     
    
    



    












  
     



     
    
 



     

     


    









          

        

       

 
          
           
      
 

 

 
   



  
   
         
         
        
         
        
        
      


         
        
       



        
   
 



         
 
        












        
      


      






 


 






        





         



        
       









  
      




         



       


        
     






         


      



         
 













فرنسا تطعيم ٤٠ مليون شخص ضد كورونا 
بجرعة واحدة
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ارتفاع االيرادات المحلية ٣٨٪



    
   
   

     

    



    

   


   

    


   





الخصاونة: سنرفع للملك الخطة االقتصادية قريب�


      
      
     
     
    
      



      
      






   
      
     
   
      

 

 ترجيح ارتفاع اسعار المحروقات محليا »١٫٥-٣٪« 

 دعوة ل3سراع بالغاء »الباك تو باك« عبر »جابر«  
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وزارة الصناعة تدعو المنشآت وا�فراد لاللتزام بأوامر الدفاع

أ بو عاقولة يدعو إلى إلغاء نظام »الباك تو باك« 
للشاحنات ا�ردنية السورية 

 ترجيح ارتفاع اسعار المحروقات محليا ١٫٥-٣٪ 



   ١٫١ الف شقة وأرض بيعت لغير أردنيين خالل النصف ا�ول 
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المالية: ارتفاع االيرادات المحلية خالل 

ا�شهر الخمسة االولى


   ارتفاع العجز التجاري للمملكة أيار الماضي

 اتفاقية تعاون بين ا�ردني للتصميم 
والتطوير والبداد كابيتال 

 ارتفاع طفيف على أسعار الذهب محلبا 
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 ٧٫٤ مليون دينار التداول وانخفاض المؤشر ١٫٤٢٪ 



        


       
 


      
        








       


 




     








      

      




        
      

       
      





الخصاونة: سنرفع للملك الخطة االقتصادية قريب!


       


     
       


      
         
  


       
       

 
       
       




       


     
      
     


      


 
        
      

       
     


        
   



   


       

       






      
       


        
       
     





       

      
     
     

     


        
 


       

      
       





       

  


        
      
       
       

   
      





     
        
        

       

        
        
      
      
    



      
      
      
     


       
       
      



       


     


  
      
      

     
      


      
     
       
      
      
 
      
      
     












 البورصة تدعو الشركات لتزويدها 
بالبيانات المالية 
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 مؤسسة الحسين للسرطان تكرّم بنك ا6سكان  
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 الشرباتي .. يخترق »طوكيو« وينثر الفرح بفضية مستحقة 



 الوحدات في القمة.. والسلط يخطف ا�ضواء 
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 »صقور ا�ردن« أمام تونس في لقاء العراقة 
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 البدور: زيادة القاعدة والتوسع بانشاء المضامير أبرز ا�ولويات 
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 ماعين ونيبو على موعد مع الرالي الوطني 
الثالث.. الجمعة 

 »عمان« يتوج بلقب دوري الناشئات للكرة اليوم 

 اختتام معسكر العمل التطوعي لـ »شباب القويرة« 
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 »سوبر اليد« بين العربي وا6هلي ٢١
 آب المقبل 

 »مؤقتة الحسين« تبحث احتياجات 
فريق كرة القدم 
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 »يد« مصر تخفق أمام الدنمارك.. الرشيدي من »مشارك طوارئ« 
إلى البرونزية 
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 بتكوفيتش يرغب بتدريب بوردو الفرنسي 

 برشلونة ينهي نزاعه القضائي مع نيمار 
بطريقة »ودية« 




     
    
   


    
    
    



    
   
     
    
      

    
 


   


   
   
    
    





  






     







    





     




    
    
      
     

     
       
     




     
   
    
 






    

    
    


     


  
 
    


    

 
  
    
    
    

  

     

     


   
      
    
    


     
   


  
    


     
    
     

 

 رونالدو جاهز لموسمه الرابع بقميص يوفنتوس 




 























 توتنهام يضم نجم إشبيلية 

 توريس يعود إلى أتلتيكو مدريد 
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 فينان: مناجم النحاس.. ومنفى المُعترفين 
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 أبوظبي تعلن خفض رسوم تأسيس 
الشركات بنسبة تفوق ٩٠٪ 
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